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FIRAS, MERCATS Y FESTAS MAJORS.

FIRAS DE CATALUNYA.

Janer. 1 Artés, La Bisbal y Pons. 6 Amer, Manlleu y Monclar. 7 Igua-
lada. 11 San Hilari. 17 Borjas d' Urgell, Malgrat, Navata. Palamós, S. Ce-
loni, S. Quirse de Besora y Santa Pau. '1U Arliurias. S. Feliu de Pallerols y
S. Pere de Torelló. 21 Castellterçol. Jï Ksplu^a de Franrolí y Taradell.

23 Cervera. 34 Sort. 25 Torrellas y S. Pol de Mar. Movibks. 8 Tarr

12 Pla.

Febrer. 2 Pobla de Claramunt, Cenlellas, Mataró. Molins de Rey,

Calonje y S. Llorens dels Pit i. 21 Tortellà. 'Ji Crespià. 15 Cer-

vera Movibles. 5 Seo d' Urgell y Balsareny, l'i Palafrugell, Besalú y Bala-

guer. 19 Viladrau. 24 Berga. 2c Cardona. 17 Tordera. S. Martí Sasgayolas

y Solsona.

Mars. 1 Salàs. 3 Cardona. "7 Calaf. 19 Torres de Seure. 25 Alpens. 30

Guliona. Movtbtts. 1 Sta. Coloma de Queralt, i Cardona. I Ntra. Sra. de



Pinós. Tortellà y Capellades. 9 Berga. 11 Calaf. 12 Manresa. 28 Ripoll y
Bellpuig.

Abril. 1 Mayals. 15 Corsa, Lleida, Pobla de Segur y Prades. 16 Agra-

munt. 18 Calaf. 25 Castelló. Martorell. Selva y Verdú. 27 Sallent. 28 Piera

y S. Sadurní de Noya. Movibles. 3 Guisona. 10 Palafrugell, Perelló y Ntra.

Sra. del Miracle. 16 Arenys de Munt, Tortosa, Vidreras y Sabadell. 22

Calaf. 23 Solsona. 30 Tarragona..

Maig. 1 Hostalrich, Olot, Tàrrega, S. Felio Saserra, Tillafranea del

Panadés y Badalona. 3 Agramunt, Figueras y Vicb.. 8 Calella. 9 Alcarraz.

13 S. Llorens dels Piteus. 15 Arbusias, Balaguer, Cardedeu, Palamós, Tor-

tosa, Torroella de Montgrí y Moya. 17 Alpens. 20 Vidreras. 21 Manresa. 22
Llagostera y Pobla de Segur, y Tortellà. 55 La Bisbal. -lt Palautordera.

27 S. Antoni de Vilamajor. J.% Artía del Vall de Aran. 31 Copons, Arbucia.

y Molins de Rey. Vooible*. 7 Torredembarra y Tarrasa. 18 Cambrils. Lleida,

Manresa. S. Culgat del Vallés y Torelló. 21 Alpens y Sabadell. 28 Folgaro-

las. 29 Mataró. Molins de Rey, Guisona, Granollers, S. Genis de Vilasar,

Caldes de Malabella, La Bisbal y Mora de íbro. 31 Palafrugell y Sta. Co-

loma de Queralt.

Juny. 2 Sort, 8 Cervera. 11 Salardú. 13 S. Celoni, Centellas y Sta.

Pau. 84 Pineda. 29 La Bisbal y Pons. Movibles. 3 Copons, i Arbucias. 8 Vi-
laller. 11 Berga.
Juriol. 9 Arenys de Mar. 13 Calonje. 17 Malgrat. 22 Massanet de la

Selva. 25 Amposta, Reus, Torroella de Montgrí y S. Salvador de Toló. 27
Mataró. Movibles. 2 Esparraguera. 10 Sta. Coloma de Queralt. 16 Vilaseca y
Vidreras.

Agost. 1 Cervera. 2 Mora de Ebro. i Massanet de la Selva y Piera. 9

Olot. 10 A-rramunt, Arbós, Castelló. Esplusa de Francolí. Moyày Riudoms.
15 Bàrbara. 16 Lleida, Hospitalet y Caldes de Malabella. 17 Navata. 18
Bellpuig y Borjas de Drgell. 20 Olesa de Montserrat. i4Figueras, Prades,

Ripoll, Solsona y Torroella de Montgrí. 28 Manlleu y Montblancb. 29 Gra-
nollers, Igualada, Torras de Segre y Pineda. 30 Alcarraz. Movibles. 5 Prats

de Rey v S. Martin Sasgayolas. 6 Sellent y Manresana. 9 Banyolas. 10 La
Bisbal. 27 Martorell.

Septembre. 1 La Bisbal y Alcarraz. 2 Granollers. 5 Monistrol de Mont-
serrat. 8 Balaguer, Calaf, S. Culgat del Vallés, Viella y Villamur. 10 Man-
resa. 11 Isona, li Almenar, Cardedeu, La Granadella,. Torroella de Mont-
grí, Tortosa, S. Sadurní, Salardú, Perelada, y Sta Coloma. 15ViellalC
Bagà. 21 Camprodon, Sta. Coloma, Tortosa, Granadella, Cardedeu, y Berga.
23 Cassà de la Selva, Castelló y Sta. Coloma de Queralt. 25 Mataró. 27 S.
Quirse de Besora. 28 S. Fost de Campcentellas y S. Llorens dels Piteus. 29
Hostalrich, Lleida, Sampedor Corsa y Vich. Uoiíbles. 3 S. Llorens Saball,

Vilaseca y Badalona, lu Castelltersol, Besalú y Vidreras. 17 Tortellà y
Calella.

Octubre. S Bràfim, Viella y Caldes de Montbuy. 12 Arbucias. 13 Es-
terri de Aneo. 14 Besalú y Ripoll. 15 Verdú Campdevànol, S. Joan de las

Abadesas y Vendrell. 16 Camprodon. 17 Hostalrich. 18 Figueras, Olot,
Tremp y Vilafranca. 23 Alcover. 23 Altafulla y Tortellà. 26 Mora la Nova.
28 Cardona, Perelada, Pons, y Villafranca del Panadés. 20 Gerona y Turbià.
Movibles. Banyolas. 8 Alorja, Bràfim, Caldas de Montbuy y Palautordera.
15 Palafrugell. 22 La Bisbal, Tarrassa y Manresa. 29 Altafulla yPlàde
Cabra.

Novembre. 1 Tortosa, Vilarrodona, Mayals, S. Felu Saserra y Seode
Urgell. 2 Pobla de Lillet y Pugcerdà. 6 Olot. 8 Sort y Manlleu. 11 Amer,
Cervera, Solsona y Ullastrell. La Bisbal. 24 Banyolas. 25 S. Llorens dels

Piteus, Arbeca, Centellas, Torà y Pons. 27 Hostalrich. 3U Falset, La Llacu-
na, Manresa, Olot, Organyà, Puigcerdà, Torà, S. Feliu de Torellóy Torroe-



lla de Montgrí. MoriMcs. 5 Tortosa, Sellenty Vilarrodona. 12 Gandesa,
Arenys de Munty s. Quintí de Mediona.
Desembre. 1 S. Feliu de Llobregat y Torroella de Montgrí. 4 Agra-

munt y Cardona. 8 Àger, Palafrugell, Cardedeu y Sarreal. 10 Hospitalet.

13 Arbós, Balaguer, Castelló . Hostalrich yTaradell. ïl Barcelona, Blanes,

Cervera, Falset, Lleida, Montblanch, Olot, Vilafranca. Tarragona, Figueras,

Girona, Palamós y Tremp. 2^ Pineda. Movibles. 3 Sabadell y Viladrau. 10
Sitjes.

MERCATS.

Dilluns de cada semmana. Agramunt, Lleyda, Manresa, Olot, Reus, S. Feliu

de Llobregat, Tàrrega, S. Marti Sasgayolas, Manlleu y Sta. Coloma de
Queralt.

Dimars de ídem. Arbós, Calaf, Caldas de Montbuy, Cervera, Girona,

Montblanch, Seo de Urgell, Besalú y Vich.

Dimecres de id. Balaguer. Banyolas, S. Celoni, Tarrasa. Torelló, Igua-

lada y Valls.

Dijous de Ídem. Agramunt, Cardona, Figueras, Girona, Granollers, Lleyda,

Manresa, S. Sadurní de Noya, S. Hipòlit de Voltregà, Tàrrega, S. Quirse de

Besora y Palafrugell.

Divendres de ídem. Cervera, Balaguer, La Bisbal, Olot, Seo de Urgell,

y Torà.

Mtsapte dr idem. Balaguer, Girona, Sabadell,',Valls, Vich, Igualada,

Calaf y Vilafranca del Panadàs.

Diumenge de idem. Artesa de Segre, Capellades, Castellà, Esparraguera

Malgrat, Moya, Piera, Puigcerdà. Ripoll, Roda, Rubi, S. Pere de Riude-

bitlles, S. Quinti Sarreal, S. Culgat del Vallés. Tarrasa, Sentmenat, Torte-

llà, Calonje, Valls, La Escala y Besalú.

MERC\TS ESTRORDINARIS.

Í8 Juliol y 10 de Novembre, Calonje.

FESTAS MAJORS.

Janer. 15 Vilanova 20 Palafrugell. 22 Tossa Besalú. Febrer. 12

Sarrià. Abril. Balsareny 20 Tortellà. Maig. 11 Lleida. 13 Tàrrega, iú

S. Feliu de Llobregat. Juny. 4 Montblanch. 24 Vilassar. 19 Tossa

y

Masnou. Juriol. 1 Sabadell 2 Tarrassa. f> Vich. !i Arenys de Mar. 10 Pa-

lafrugell. 22 Corbera y Masquefa. 24 Lloret. '2"> Monistrol de Montserrat y

Heus. 20 Vendrell. 11 Mataró. 30 Ilortas de S. Hertran. Agost 5 S. Pere

de Hiudevltlles, Alella y S. Feliu de Torelló, 6 S. Just Desvern. "! Papiol,

Riells del Fay. 10 S. Feliu de Llobregat. 18 Gracia, Badalona, Montmeló,
Martorell, Las P.ilinas, Capellades. Bruch, Vallformosa, Cardedeu, Gelida,

Cornellà, Tortellà, La Bisbal, Hospitalet, Manlleu y Amer. 20 Sta. Coloma

o> Queralt. 2.3 Sitjes. Ei Sans. Igualada y Vallbona. Ï5 S. Genlí

Vicens dels Borts. 28 Premià 29 S.Juan Despí, Alcarrar y Manresa. 30
Ripollet y Vilafranca. Septembre. 1 Centellas y Torà. 2 Granollers, i

Artés. 5 Rubí y La Rscala. 1 Viladecans, s s. Andreu de la Barca,

. ,'ie>, S. Adri.i de Besól y Viladrau. S. Celoni. Llinàs y Piera

josnde Borta. 12 Agramunt. 13 Cornellà. 14 S Sadurní, j S. Gerra»! 18

Calaf. 18 Tiana. 22 Sania Coloma de Parnés. 23 Tarragona, Bi salà, Calella.

lUent. 17 Molins de Rey. l
2'.i Sarria j Camprenl

Octubre. 2 Bostafrancbl l•i Corts de Sarria. 11 Palafrugell No-
vembre, o Bai.iguer. H S. Celoni, Palafrugell y Tayà. 12 S Marti.

Climent de Llobregat. 30 s. Andreu de Palomar. Desembre. 10

i i Hospitalet de Llobregat. 17 Plncd».



«UNER.

Aquest mis Is 31 dias.

Los dia? s' allargan

1 h. 14 ms.

1 diu. Cap d' aüt.

2 dill. s. Macari.

3 dira. sta. Genoveva.

4 dirae. 8. Tito bisbe,

dij. s. Teleslor.

diT.
yfa

Los Reys.

(g) d las 9 y 32
m. tíe /a n. /re/s.

7 dis. ?. Ramon de P.

g diu. 8. Eladi mr.

9 dill. s. Julià mr.

10 dim. s. Nicanor mr.

lí jdime. sta. Honorata.

12 dij. s. Arcadi mr.
13|div. ?. Guruersindo.

i4 dis. s. Hilari bisb.

d las 1 w ;i

del to. G<ms. iels.

i.15 diu. Lo nom de

16 j dill. s. Marcel.

17 dim. s. Anton abat.

i* dime. Lac. des. Pere

19 dij. s. Canut rey.

ÏO dir. s. Sebastià mr.

'Qà las 12 y 4 ni.

|
nit. Vents forts.

lïl'dis. sta. Agnès mr.

22 diu. s. Vicens espa.

23 dill s. Anfós arq.

24 dim. s. Timoteo.

Èa dime. La c.de s. Pau

16 dij. sta. Paula v.

27 div. s. Joan Cris.

28 dis. g. Julià.

d la í y 23 to-

e la t. Frets vts-

29 diu. s. F.° de Sales.

30 dill. sta. M.irtina.

31; dim. s. Pere Nolasch

FEBRER.

B li 18 líax.

Los dias sv allargan

1 hora 34 ms.

MARS.

Aquest mes té 3 1 dias.

Los dias s
;

allargan

1 hora 43 ms.

1 dime. s. ignaci bisb.

2 dij. >ï< La Casde-
LF.Ri.

3 div. s. Blay bisbe,

í dis. s. Remhert.

5 diu. sta.Calamanda.

las i y ll«;j

'ae la t. Pi. úneus
i

ojdlll. staDorotea.
7 dim. s. Ricart rey.

8|dime. s. Joan de Mat
9 dij. sia. Apolonia. I

10 div. sta. Escolàstica

1

1

dis. Los7 s. de Maria'
12 diu. sta. Eulària ra.l

'(££ d las 3 y 9

|

to. de la. t. B. T.

13 dill. sta. Cat. a de R.
I* dim. s. Valentí.
15 dime. s.Fausti m.
"j .dij. s. Honésim.
I

' div. s. Rómul.
18 di«. j. simeó mr.
19 diu. s. Àlvar de C.

&) d la 1- y 57

to. de la t. li. T.

20 dill. s. Nemeci.
21 dim. s. Cirici.

22 dime. LaC. de s. Pe-

re en A —Cendra.

23 dij. s. Pere Damià.
24 div. s. Mateu Ap.
25 dis. s. Avertà.

26 diu. La Mare de Deu
de Guadalupe.

27 dill. s. Leandre y s.

Baldomeni.

3) d las 10 y
4"

w. del to. Gels.

28 dini, s. Rom. vRuQ. 1

!

ljdime s. Rosendo.
2 dij. s. Simplicl.

3|div. s. Emeteri rar

4 dis. s. Casimir rey. I

diu. s. Teófil.

dill. s. 01agu»r b.
j

dim. s. Tomàs de A.

© d las 3 y 48
to. del to. B. J\

dime. s. Joan de Deu
dij. s. Pacià b.

div. s. Meliton.

dis. s. Constantí.

diu. s. Gregori,
dill. s. Ramiro.

vi, d las 10 28
jto. de la n. Bor.

|

li dim. sta. Florentina
15 dime. sta. Madrona. 1

16 dij. s. Heribert.

17 div. s. Patrici.

1^ dis. s. Grabiel Arc;
19 diu. s losepb.

20 dill. sta. Folina.

íl dim. s. Benet.

@ d las 4 y 9 m
del to. / ario.

dime. s. Deogracias.
dij. Lo B. J. Oriol.

div. s. Timolao.
dis. {< La Amxi».
diu. s. Brauli.

dill. sta. Lidia.

dim s. Sixt.

dime. s. Eustasí.

© d las 6 y 53
to. del to. B. t.

dij. ?. Joan Cllm.

div. Los D. de Maria
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ABRIL.

Aquest mes té 30 dits.

Los d las s' allargah

1 Lora to ms.

1 dis. sta. Teodora.

2 diu. Rams.
3 (Ull. s. Benet do P
4 dini. s. Isidoro.

5 dime. s. Vicens F.

!© àlas 2 y'S! m.

m. de lat. B. T.

6,dij. Sant. s. Celestí

7 div. Sant. s. Epifani

B di>. Sant. s. Albert

9 diu. Pasqua i>k Rksu
10 dill. s. Ezequiel.

11 dim s. Lleó papa.

12 dime. s Víctor.

@ à las 6 del m.
Trons.

13 dlj.s. Hermenegildo.
14 div. s. Telm.
15 dis. sta. Anastasia
16 diu. sta. Engràcia,

n dill. La 15. M. de J.

18 dim. s. Eleuteri.

19 dime. s. Vicens.

e d las 7 y 12
in. de la i. Pluja».

LO dij.sta.AgncsdeM P.

"I tliv. s. Anselm bJtb.

PS dis. s. Sotero p.

-:i diu. s. Jtrdi p. deC.
-i dill. |. Fidel.

-5 dim. s. H ircli evang.
! o dime. s Ifarceltuo.
?TdiJ. s. Pere Armeng

2) d las\\ y 56
m. dr In n. farin

div. s. Vidal mr.

Robert ob.

diu. s. Pelegrí conf.

M4IG.

Aquest mes té 3 1 dtas.

Los dias 1 allargan

1 hora 10 ms.

1 dill. s. Segimon.

2 dini. s. Atanasl b.

3 dime. sia. Creu.

4 dij. sta. Mònica.

© d las 1 1 y 9

m. de la n. li. T.

5 div. La c. de s. Ag.

6 dis. s. Joan.

7 diu. s. Eslanislao b.

8 dill.LaA.deS.M.A.
9 dim. s. Gregori N.

10 dime. s. Antooi.

H dij. s. Pons.

(v d las 2 y 32
m. de la t. P.y v.

12 div. s. Pancràs.
13 dis. s. Pere Regalat,
li diu. s. Bonifàs.

15 dill. s. Isidro llaur.

10 dim. s. Joan Nep.
17 dime. sta. Restituta.

18 dij. t$» Là Asknció.
10 div. s. Ibo advocat.

%à las 10 y íí

m. del m. Revolt.

20 dis. s. Boy.
21 diu. s. Secundi.
22 dill. sta. Rita de C.
53 dini, s. Basileo

-í dime. sta. Susagna.

g5 dij. s. Gregori VII.
W
J>'> div. s. Felip Neri.
11 dl», s. Joan papa.

9 d fa 1 j 11
m. de la l. Calors

diu. Paíqv* db p.

dill. sta. Teodotla
dim. s. Fernando H.

dime. sta. Petnmill

JUNY.

Aquest mes té 30 dias.

Los dias s' allargan

fins al 21, 2T ms.

dij. s. Fortunat
div. s. Erasme.
dis. sta. Clotílde R.

© d las 6 y 31)

m. del m. \ents.

Diu. La Trinitat,

dill. s. Sanxo.
dim s. Norbert.
dime. sta. >abinia.

dij. »J< Corpus.
div. s. Prim.

(J d las 12 y 10

«i. de la n. T.yp.

dis. sta. Margarida
diu. s.Bernabé.

dill. s. Onofre.

dim. s. Antoni.

dime. s. Basili.

dij. sta. CiTscenela

div. sta. Lutcarda.
dis. s. Ismael.

diu. s. Marcelià.

d la i y 28 m.
del mati. Calors

dill. S. Gervasl.

dim. s. Silveri.

dime. s. Pallari.

dij. s. Pauli.

div. sia. .U'rlplna.

!>>an.

diu. s. Guillem.

$) d las 2 y Í8
m. del m . Ú. T.

dill, - l'au mr.

dim. 8. l.adislao.

dime. s Llei li papa

dl) £ s. Pere y

. ap.

div. t. Ha
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JULIOL.

Aquest mee ié 31 dia»,

tos dias s' escursan

1 hora.

AGOST.

Aqnets ma té 31 dias.

Los dias s' escursan

1 hora 36 ms.

1 dis. sta. Leonor.

2 diu. LaVlsitació

|© à la 1 y 45
m. de t. V. Calor

8 dill. s. Trifò.

4 dim. s. Laurlà.

5 dime. t. Miq. dels S
6 dij. s. Isaías.

7'div. s. Otos.

8 1 dis. sta. Isabel R.

í diu. e. Zenon.

2 i la 1 y IS-,

m. t. Vent hurac

lOjdilt. s. Cristòfol.

14 dim. s. Abundi Pb.
,12 dime. s. Fèlix.

13'di]. s. Anaclet.
H dlv. s. Bonaventura.
15 dis. s. Enrich.
16 diu. M. D. del Car
l7|dlU. s. Aleix.

% d las 5 j/36
m. dt la n. Calor.

18 dim. g. Federico.
19

' dime. s. Vicens de P.

20 dij. s. Elias.

21
i div. s Pràxedes.

Pjdtl.fffti Maria Mag.
diu. s. Libori.

!4 dill. sta. Cristina.

Í5jdim. >{<S. Jaume.

3) à las 6 del

matí. Bon temps
56 dime. sta. Ana.
27 dij. s. Pantaleó.
*> dlv. s. N'assarl.
29 dis sta. Marta.
30 diu. s. Men y Non.
«dill. $. lgnaci de L.

@ d las 9 y 25
'm. de /o n. Trons. 30

dim. sta. Fé. E. y C.

dime. M. D. dels An.

dij. La I. de s. Este.

div. s. Diumenge G.

dis. M. D. de las N.

diu. s. Just y s. Past

dill. s. Gayetà.

dim. s. Ciriach.

d à las i y 32
m. Calor fort.

dime. s. Roman mr-

dij. s. Llorens,

div. sta. Filomena.

ds. sta. Clara.

diu. i. Hipòlit,

dill. s. Eusebi,

dim. £ LaAsunció.

dime. s. Roch.

Mà las i y 19 m.

del m. T. y pluja.

dij. s. Lllberat.

dir. sta. Elena,

dis. s. Magí yMari.
diu.s. Joaquim
dill. sta. Joana F.

g

dim. s. Sinforià.

dime.s. Felip Bpdícío

£} àlasW y 44

m. del m. V. fort

dij. s. Bartomeu,

div. s. Genis,

dis. s. Ceferí.

diu. Lo purisim cor

de Maria,
dill. s. Agusti.

dim. sta. Sabina.

dime. sta. Rosade L.

@ à las 6 y 29

m. del m. T. bó.

dij. s. Ramon N.

SEPTESIBRE.

Aquest mes té 30 dias.

Los dias s' escnrstn

1 hora 46 ms.

1 |div. s. Llop.

2 dis. s. Esteve rey

3|diu. M. D. de la C
4

i

dill. sta. Rosalia.

5 dim. sta. Obdulia.

6 dime. s. Foït.

3 i las 10 y 18

m. de la n. b. T.

7 dij. sta. Regina.

8 div.»{<Lonaiiement'

de la Mare de Deu.

9 dis. s. Gregori

diu. sta.Pulqueria,

dill. s. Quinto,

dim. s. Leonci.

dime. s. Eulogi,

dij. s. General.

6 à las 7 y 18

m. de la t. Pluja.

div. i. Nicomedes.
dis. s. Ciprià.

diu. L. d. de Maria,

dill. s. Ferreol.

dim. «. Genaro.

dime. s. Eustaqul.

dij. s. Mateu ap.

2) ó las 5 y 28

m. de la t. Vents.

dir. s- Maurici,

dis. sta. Tecla,

diu. M. D. deMercé.

dill. sta. M.» del S.

dim. sta. Justina.

dime.s. CosmeyD.
dij. s. Wenceslao.

I à las 5 t/ 53

m. de la t. T. bó.

div.LaD. S. M. Ar.

dis. s. Geroni fr.



OCTUBRE.

mes té 31 dias.

Los diass' escursan

i hora 48 ins.

15

17

J*
19
20

23
14
25
26
n
•j-

:•

diu. M. OM D. del R.

dill. L. Àngels deF.
dini. s. Gaudi,

dime. s. Franccscli.

dij. s. Placit.

iliv. i. Hru.

(2 à las liy 40 m.
de la t. Bé temps.

dis. s. Marcos.

diu. M. de D. del R.

dill.s. Ilioni.

dini. s. Fr.° de B.

dime. s. Nicasi

dij.s.M. n. del Pilar

div. s. Eduart.
(lis. s. Calixlo.

m. del m. V
• à la 6 y 28

ópl
diu. sta. Teresa,

dill. . (;alo aliat.

dlm. sta. Eduvigls.

dime. s. I.lurli ev.

dij. s. Pere Alçant,

div. sia. Irene.

(? d las 18» 3 m.
de la n. Plujas

*1 dis. »ta. Ursula.

!ïl diu. íta. .Maria. S

dill. s. Pere Pasqual

dina. b. Rafel a/.

dimc s. Crispi.

dij. s. Evaristo.

div. s. Vicens.

Simó y s. Jud

d fot8t/Í3m;
el mati. Variant.

diu. s. Narcís.

30, dill. s. Claudi.

31 Mim. ?. Quinti.

NOVEMBRE.

Aquest mes té 30 dios.

Los dias s' escursan

1 nora 1C ms.

dime. £«Tots sakts.

dij. Los morts,

div. s. .4rmengol.

dls. sta. Modesta,

diu. s Sacarias.

(£ à la 1 y 4 m.
(fe la larde. Gels.

dill. s. Sever bisbe,

dini. B. Florenci.

dime. Los í m. coron

dij. s. Teodoro.
div. s. Andreu Av.°
dis. s. Martí,

diu. LoP. de M. D.

<Gbà las'i y \$m.
He la l. V. ó pluj.

dill. s. Homobó.
dini. s. Serapl.

dime. s. Leojioldo.

dij. s. Elpidl.

div. sta. Gertrudls.

dis. s. Maxim,
diu. sta. Isabel H.

2) à las Sy 55 M.
del mati. Frets.

dill. s. Fèlix de V.

dini. La P. de la M
dime. sta. Cecília,

dij. s. Climent,

div. s. Joan de la C.
dls. sta Catallaa.

diu i . Conrat.

DKCEMBRE.

Aquest mes té 31 dias

Los dias s' MCBKMI 10

ni. linsal dia 22.

'27 dill. s. Primitiu.

V) à las 2 y 1 m
Tel mati.

2* dini. s Gregori III.

2'.' dime. s. Saturnl.

30 dij. ». Andreu apos-

tol.

s. Anfós,

dis. sta. Aurèlia.

diu. s. F.° Xavier,

dill. sta. Bàrbara,

dlm. s. Sabas.

{£ à las 6 y 54
»i. del m. JV. 6 n

dime. s. Nicolau B.

dij. s. Ambrós.
div. >J« LaPurísima
dis. sta. Leocadia.

diu. sta. Eulària M
dill. 8. llamas papa
dini. s. Sinesi.

G d tus í 3/ 10

m. del m. 1 ario.

dime. sta. Llúcia,

dij. s. Nicasl.

1 J div

2

3
i

5

15 div. s.Eusebi.

dis. sta. Adelaida
diu. .«. Llalze.

dill. M. D. deia Es

"§) à las 8 y 50

in. de la n. Var.

dlm. sta. Tosta.

dime. I D. u deSilos

dij. s Tomàs,

div. s. Zenò.

dis. sta Victoria,

dlu.s. Dufi.

dill. £ Nadal.

dim. s. Esteve.

las S y 43

dr la fi. (1. y plu.

dime. s. Joan.

dij. Los Ignocents.

div. s

dis. La t de i. j.iu

diu. s. Silvestre '

Coloma.



BONS RECORTS.

AI fer la ressenya acostumada del moviment anyal de nostra

literatura, comensarém fent constar 1" existència de v-La jove

Catalunya» societat que, com la qu
1

existia en los estats ger-

mànichs ab lo títol de «La jove Alamanya», es composta de jo-

ves aymadors de sa terra; ab la diferencia de ser aquella polí-

tica y esta instituida per lo foment de la llenga, la literatura,

las ciencias y las arts de Catalunya. Forman part d c
ella per-

sonas molt conegudas pels seus travalls y altres pel seu patrio-

tisme. A tots los donem la enhorabona per haver dut à cap un

pensament que honra molt y molt ala joventut de la nostra

pàtria.

Las obras que s' han publicat enguany son las següents:

Jochs florals de 1870.

Flors y violas, aplech de rimas premiadas, per F. Pelay Briz.

'Barcelona.)

Jardinet d' orals 'fracment;, pel mateix.

Flors del Canigó, poesias de Pere Curtais (Perpinyà.

Ademès sabem que n' hi ha moltas per eixir, entre altras lo

ters volum de las Camons de la terra, per Briz, y Lo rondallaire,

perFrancisco Maspons.

També es motiu de gaubansa per nosaltres la vinguda de
algunas notabilitats estrangeres, ab lo fi d' estudiar la nostra
literatura; recordem entre altras N' Eduart Lidforss, mestre
de llenga* meridionals en I' universitat de Lund (Suècia .
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<|ui 'n resta tant satisfet, que se 'n dugué la majoria de las obras

publicadas, dcslinantne molta part à una de las bibliolecas

púbücas de sa terra. Ademòs, de las paraulas y de la il-lus-

traciò de dit senyor nos prometem qu' en sa càtedra dara à

ooneixe lo que val aquesta literatura y la llenga en qu es

escrita, llenga que tè tants contraris y que, per desgracia, com
diu un de nostres poetas, lè fills borls que la menysprean.

No 'ns ban desplagut tampoch unas paraulas ditas en las

Corts constitayents espanyolas per lo diputat per Sala-

manca lo Sr. Sanxez Ruano, qui després de dir que à Cata-

lunya s' estrafeya tot, moneda, paper, robas y tot lo que pot

estraferse, finia confessant (pot ser sens aclonarsen qu' Espan-

ya era en tot tributaria de Catalunya.

Desprès un diari de Madrit encisat per la eloqüència del dit

senyor publicà un article ocupantse del discurs; heus aquí

una petita mostra de lo que deya:

«No hi ha ni política espanyola, ni administració espanyola, ni

lliys espanyolas, ni democràcia espanyola, ni indnstria espanyola,

[lli, la política, /' administració, lasllcys, la democràcia, l•i lite-

ratura, l' indústria, lot es català y diferent qu' en lo demés d' Es-

panya.»

Donem lasgraciasde tot cor al deputat per una part de sas

paraulas y al periódich, per totas, com també als deputats \

periódichs catalans que atot assó respongueren com se me-

reixia.

Y ara que ve à tom, no podem menys de parlar d' un Ira-

vall on castellà llegit en 1' Acadèmia de bonàs llelras ab lo

títol tNolicia de la vida y escrilos de D. FrancUco Pmnanycr y

Tuyeto Molt plaent nos es que una persona tan respectable >

de tanta il-lustraciò com son autor En Manel Duran y lu,

s' ocupe tan be de la nostra reinaxensa literària: mes de\em

notar que al parlar dels Jo hs florals dona per sental <ju' en

"lis no .-i \eu res que sia somniar ab aquella aurora d' tnde-

pendaum. Podré dir lo Sr. Duran que aquesta no es la •

ila; però b! 's Bxa be en tol lo qu' en üiferentas pubttcaotoM

s' ha escrit d' alguns anys a aquesta part. pot ser trobe compo-

sictoni hont veurà que no tots ponsan com ell.
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II.

Del teatre català ni cal parlarne, pus s
-

es arrelat tant. que 's

pot ben dir que 1 veure representacions catalana* forma part

dels nostres costums. Tot sovint s' estrenan obras de tot genre.

desde la lleugera pessa en un acte al drama histórich, y de

tota mena n' hi ha que son ben aplaudidas. En los teatres que s

(ravalla en català es ahont se trova la concurrència mes

triada y en major nombre.

III.

La festa dels Jochs florals fou celebrada, com antany, en !a

gran sala de Llotja, guarnida ab tanta riquesa com bon gust }

rumbejant en la galeria moltas banderas gremials. L auditori

no podia ser mes nombrós, perquè tot era ple. ple, tant à dalt

com à baix, y fins molts no hi capigueren, y tampoch podia ser

mes triat, perquè gent respectable de tots brassos y estaments

hi havia.

A I hora assenyalada comensà la festa ab un discurs d' un

>egon arcalde, discurs, que per ser en castellà y per no corres-

pondre al ajuntament la presidència en aquell lloch, nos va

semblar impropi. Després lo mestre en gay saber En LI. Pons

y Gallarza, com presiílent qu' era, llegí lo seu que molt nos

plagué y que fou molt y molt aplaudit; mes notarem una cosa

que no podem passar per alt. y es que al aconsellar als conrea-

dors del nostre idioma lo mirament en 1' us de certas paraulas

que 's tenen por antigas, digué que, si Ausias March visqués en

|o nostre segle, caminaria moltas de las que va escriure. Molt

estrany se *ns fa que una persona com lo Sr. Pons haja dit tal:

a nosaltres nos aparque, si ara Ausias March visqués comensa-

riaescribint en lo llenguatge millor d'ara 'que per alguns es til-

datd :

arcaich) ven assódecambiar paraulas en sos vells escrits.

pot ser no 'u faria tant com li sembla al Sr. Pons, pus es evident

que paraulas ben tingudas per antigas, quan un menys s' ho pen-

sa las veu moneda corrent. Finit lo discurs del president lo segre-

tariEnJosephde Palau llegí una ben escrita memòria, y desprès
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s' obriren los plechs que duyan los noms dels premiats. Lo

quin guanyà la flor natural, volgué que fos regina de la festa

la senyoreta Na Franciscà Nanot-Renart, que ab la rojor ver-

gonyosa de son bell rostre y lo mantell blanchquetantbèliesquo

va, tal volta robà la pau del cor à mes d' un jove dels que la

miravan. Veus aquí los noms de las composicions y sos autor>.

Flor natural: «Montserrat» , de Jaume Collell.

—

Primer accès-

sit: «Pollentia», de R. Picó.

—

Segon accèssit: « Las minyonas de

Son Cigala», de G. Maura.

—

Premi de la Deputaciò de Girona:

aLa fira», de J. Collell.

—

Primer accèssit: «í,
1
istmo de Suez», de

D. Calvet.

—

Segon accèssit. «Lo. vassall de remensa», De Pere

Nanot-Renart.

—

Premi de l' englantina d' or: «La canso d' En

Jaume d' Urgell», d'Albert de Quintana.

—

Primer accèssit: L' om

bra d 1 En Muntaner», de T. Forteza.

—

Segon accèssit: «Lo compte

Dalmau», de P. Ventalló.—Premi de la Deputaciò de Tarragona:

«Romansos del compte Ramon Berenguer», de F. Ubach.

—

Pri-

mer accèssit:, «Joan Crespí», de R. Picó.

—

Segon accèssit: «Lo peno

de la terra» (anònim.)—Premi de la viola d' or y <f argent: N<>

s' adjudicà.—Primer accèssit: «Meditació» (anònim.)

—

Segon

accèssit: V àngel deia guarda*:, del Gansoner efa Vilatorta.—Rosa

d 1 or oferta pels poelas de Valencià: «/in/ y Lley>, dfi F. Ubach.

—

Primer accèssit: 'i En Dalmau Cruïlles» (anònim.)—Segon accès-

sit: «Valencià», de V. Ubach.

—

Premi de la fraternitat literària:

Anicet de Puig.

—

Primer accèssit: Antoni Molins.

—

Segon accèssit:

J. Roca y Roca. Y termenà la festa ab un bonich parlamenl

de En Joaquim Riera.

Lo premi al millor travall sobre 1' oratòria catalana y lo que

acostuma à oferir I* Ateneo català no pogueren sor adjudicats;

lo primer per no haverse presentat cap treball.

A mes dels Jochs hi ha hagut lo certamen de Valencià en lo

qual guanyà joya in Franeesch Pelay Bri/, per son romans

«Alazarrh.» y lo de la Societal catòlica ile Ilaivelona. en lo

quin guanyaren los tres accèssits escribint en català los son

yora En Joan de Jesu> Cruz, F. U. V. y EoaseM Ancora. Qui

tro mes ir hi ha d' anunciats per enguany: lo de la societat

catòlica d-'anicte del Pobla; lo de la Joventut catòlica: lo i\o la

Societat d'amidis del pais de Valencià \ lo de la Societat

hiblingràtica-mariana de Lleyda.
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Y ara que de Lleyda parlem, nos ve à la memòria que '1

premi que s' hi acostumava à donar à la millor poesia cata-

lana, ara 's podrà guanyar també escribint en castellà. Assó y

lo veure que en los Jochs florals Lleyda es estada 1' única

provincià catalana que no ha tingut representació, nos fan

pensar si aquell tros de terra ha perdut 1' amor à la mare co-

muua Catalunya. No u creyem; però tampoch voldriam tin-

dré de sospitarho.

t

MORTS.

Aquest any las lletras catalauas han perdut quatre de sos

aymadors, lo advocat En Marian Franquesa, lo periodista En

Marian Flotats, lo apotecari En Joseph Subirana, del que 'spot

dir que travallà per nostra causa mentres s' hi va veure,

pus à la fi restà cech, y lo metge En Pau Estorch, à qui 1'

amor à la ciència y à la humanitat, sentiments arrelats en son

cor, no li feyan oblidar à Catalunya, com ne donà provas en

llibres, periódichs y teatres. L' Estorch y en Subirana foren

dels primers que varen eixir arborant la senyera de nostra

gloriosa restauració, tant ells com en Flotats foren mante-

nedors dels Jochs florals y tots quatre tan bons patricis, que

no s' oblidarà d' ells qui bon català sia.

Antoni Careta y Vidal.

AS•^SS'W:

Ahont ets amor que lo teu goig may provo?

Trist y ab enuig mon cor sols sab penar.

l.Qué es per mi 'I mon si sense tú jo 'm trovo?

Nit sens estels, sens vela nau al mar.

Per tot te veig com ombra encisadora,

Te veig en alas d* ilusió no mes,
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Vina al desert de 1' ànima que plora.

Son plor de dol, rich plor de joya fes.

Si miro al cel quan ne punteja '1 dia

Allí t'hi veig al) alas, resplandeilt,

Cercat de núvols que 1' aubor f envia

De grana y or enrivetats d' argent.

De nits, menant lo carro de Sant Jaume,

T'hi veig, tal es 1' afany ab que jo 't vull;

Quan d' ilusió la vena dels ulls caume

Mon cor parteix, d' un mar de dols, 1' escull.

Coneeh ta veu que dintre meu ressona,

Com sent la mare de son till la \eu;

mes eixa veu qir als altres \ida dona

à mi lo pes aumenta de ma creu.

Comprench d' amor tota la joya inmensa:

Mes Deu m' allunya de son dols johí.

Corsecat cor y desvanéixet 1 pensa!

Sinó 'm serviu <„perque ni han en mi?

Jo comprench be que 1' au tinga sasalas.

Com ne comprench que tinga forsa M brau;

Mes no que un mort vagi vestit de gala»

Quan de sa fossa la llosana cau.

Si amor me deix ^perquè na' ànima pen-a?

Si amor no 'm vol gde que in serveixes cor?

Caigan no* goigs com 1' arbre '1 fullam lienaa

Venia dolors. Gorra é mos braasof mori.

M\iu\ Dl l?i LI -u.ocu.

—Qui diu mal del ase, aquell lo compra.

—Lo badall no pol mentir

fam o ael 6 wr rohi.
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—La Mare de Deu de Núria

feta es d'un cor de noguer

las nous ne son preeiosetas,

la Mare de Deu també.

C. P.

-Ahonl hi ha barrets no hi campan caputxas.

Lo be no es conegut fins qu'es perdut.

LOS DOS ROMEUS.

Camí del cel, tot escalant los nú\ols

pujant del càüt é insondable infern

un lloch se troba, desolat, ombrívol,

cobert de boiras, soterrat en neu.

Joliu floresta de l'amor un dia

ans que l'mal àngel ne fassès desert;

ditxosa y santa soletat poblada

de exercits d' àngels, de visions de Deu.

Vuy res ne queda de sa antiga glòria,

ni flors, ni arpas, ni esplendors, ni aucells;

vall de anyoransa vuy se'l veu, estèril,

vall plé de tombas y sembrat de creus.

En ell se troban tot pujant la costa

dos pelegrins, dos jovenets romeus:

éll es lo fort, la romereta es tendra

y axí la alenta en son camí dient:

—^Ploras, lasseta, la de ròssas trenas,

nineta hermosa la dels ulls de cel,

planys totjpujanl la pedragosa senda

del vall hont ploro fà trenta anys complerts?
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Planys, y te admiras ovirant com cahuen

perlas tan ricas de tos blaus ullets,

^per que ho estranya?, desterrada hermosa?

si tots, m'aymia, per plorar naixem.

Mira ^no veus com en lo vall tot plora?

<,Ous com fins l'ayre de sospirs va plé?

Ploran las herbas y las rocas ploran,

fins plora l'auba y 'Is errants estels.

Plora la nina que com lú encisada

fantasma hermosa se li emporta l'vent;

plora la mare à lo aubatet que enterran,

lo infant ne plora'l papalló que'n pert:

Y guarda nina, que lo infant ja al nàixer

plora y llur vida n' es un plor no mes:

éll conta 'Is dias per los plors que llansa,

sos ulls ne ploran fins lo instant darrer.

Ploran los joves il•lusions perdudas,

ploran las horas que han perdut los vells.

los pares ploran y llurs fills heretan

son plor y is Uegan com à herència als seus.

[Pobre romera en aquest vall de llàgrimas!

t,quin tros de terra de lo plor veus sech?

Llàgrimas regan las humils cabanyas,

llàgrimas regan los palaus dels re\-.

Tots ne ploram en esta vall de proba,

tols lo Calvari ne pujam romeus.

los peu« descalsos, en lo fronl espines,

al coll portanue la feixuga eren.

Vina romera. la montanya es alta.

aspre ei la tenda, dellcati t<>- peni,
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mes no desmayes. pujarem la costa

junts lo romiatge tot plorant farem.

iQue ay del que estanca lo seu plor pujantne

per la aspre senda de lo vall funest!

Ay del que en rialla lo seu plor cambia

per mes passable son Calvari fer!

;Ay de ell! perdut per las singleras roda!

Ay de ell que'n plora eternitats després!

Plora donchs, nina falaguera, plora,

que ab tú jo ploro y son mos plants de fel.

—

Y'ls dos romeus van escalant la senda:

ell com mes fort lo pas de ella sosté:

ella son front ab llurs patons refresca

y los dos plorant ne van camí del Cel.

Ecssebi Anglora.

MAL MARIT.

En Ramon y en Bernat feya molt de temps que no s' havian

\ist.

—í,Ets tú, Ramon?
—^Ets tú, Bernat?

—^Com anem, Ramon?
—No pas gayre be, Bernat: m' he casat.

—Siga la enhorabona.

—No me la dongas pas, perquè he arreplegat una dona que

no val una malla. Es negra com un carbó.

—Mal fet!

—Mal fet no; perquè te quatre mil lliuras de dot.

—Quatre mil lliuras? Bè, home, bè.

—Bè, no; perquè ab aquests diners he comprat molts bous

v tots se m'.han mort.

-Mal!
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—Mal, no del tot; perquè be venut à bon preu la* pells.

—Be!

—Bé, no, perquè la casa lionl tenia jo 'Is diners s
;

mada.

—Quina desgracia!

—Desgracia, ca! si ma dona hi era dins y tol s' ha cremat!

SOL D'ESTIU.

Amor, guayta y admira

del mon lo gran misteri, extassiada

la terra 's fon en lo mirar del sol;

la dolsa marinada

al) quin até respira,

n' ajuda als aucellets à pendre vol.

De son amor 1' ardencia,

las fonts estronca en las que '1 llabi mulla

la febre que la encén per condormir,

y en la darrera fulla

de las flors, la essència

respira tota que las fa ensopir.

Callada, embadalida,

del sol los besos reb que la enamora

cobrintla de sos raigs al) lo vel d' or,

mentre los fruyls colora

ab que I' home convida

la ma mateixa del etern amor.

Tan sols de la cigala

la veu, desperta V eco > la booi&a

del que la fals Itrandeja es! reia al pun>.

o de la mar \eliina

en la deserta cala,
#

de I- nua mansa lo gemecfa retruny.
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Roman en la pineda

lo ventijol que 'Is marvellars encisa.

y alatejant 1' aucell dins lo torrent

de mata en mata, frisa

per trovar 1' aiga freda,

que bull y mirava !

ls raigs del sol ardent.

Ni ha boyras dalt la serra.

ni una ratja del taronjer fa mourà

la fulla, que alsa deia copa al cim;

la crosta de la terra.

se bada de tant courà,

en or cambia la esmeragda '1 rahim.

Y per tot imponenta

quietut s' escolta, cap remor alena,

la llum cega los ulls. la magestat

del espectacle, amplena
1- àmbit del cor que intenta

del entussiasme retenir 1

;

esclat.

Amor, aquesta es 1

; hora

en que natura en lo seu tàlem, brilla

tot quan la vida xucla de sos pits.

des de la flor senzilla

à l
1 au devoradora

que puja al sol y en ell los ulls te fits.

«iQué fer donchs en ta falda,

tàlem y cel d
: aquesta amor mateixa

en que al foch de tos ulls se 'm bada -

1 cor?

Que caiga en mon front deixa

sa benfactora calda,

1' amor es vida y jo vull viure amor.

Oh, càllalho, no hu digas

lo que en lo fons del cor ardit te passa.

cada estrevada ab que remou lo pit
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del meu un tros rebassa,

y dels pulmons obligas

la febre à creixe que 'm te ja rendit.

Falagui la esperansa

I' una meytal del mon; que I' altra plori

recors de passats segles, tan me fa!

Ni se de que m' anyori

ni re 'm dona frisansa,

sols tinch tos brassos hont lo goig està.

Obremlos donchs, no temis

lo foch s' apagui que 'n mon pit alena

mentres lo cel no 'm tanquis de tos ulls;

obremlos sense pena,

fins que 'n mos llabis cremis

de ton negre cabell los flotants rulls

^Te dol? La flor es nada

perquè la mel xucli en son fons 1' abella,

lo rahim per dar such, la llum claror,

per brillajar la estrella,

per tremolar la onada,

per fer de dos un ànima 1' amor.

Lo mon deu la existència

à Dèu font dels amors, la terra esclava

d' amor fa B6gles roda en torn del sol.

la seva vida acaba

del flam à la inclemència,

la papallona en amorós condol.

Las planta* >• entrellassan,

las flors U liosaii. los estels pels ;\:

>• t'iiamoran, sos rai^s fent reflectir;

las auras y los lla\n's

Botempi confosas, pÉMti

y escalan lo- espays Sns al emplr.
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De tot 1' amor es vida,

etern alé que crea y que sustenta,

per ell foren los raons y altres seran...

iQué sents, la veu potenta

del tro? Es la estimada

que à la terra conmou, lo bès mes gran.

No temis la soptada

fosca que apaga '1 sol, al retornarte

de ton defalliment ja haurà passat;

de nou vindrà à besarte

sa llum abrillantada,

quan à obrir tú los ulls hauràs tornat.

^No veus? com miraria

sa obra '1 Pare Etern al acabaria,

aixís miraà la terra, aixís sonriu;

lo jorn que d 1 estimaria

deixés, se moriria.

Com jo de ton amor, del seu ell viu.

F. Ubach y Vinyeta

SENTI M ENTS
POESIAS DE JULI ALARCÓN Y MELENDEZ

No fa pas molt temps qu' enrahonant de bellas lletras, un

amich nostre 'ns feu coneixe una poesia castellana, y fou tan I

lo que (ns plagué que 'ns va moure à demanarnhi trasllat, à lo

que nostre amich, complert com es, accedí gustosament prome-

tentnos que faria per manera que poguessem veure lo llibre

que encloia la tal poesia y altras del mateix autor. Com de

fet, un altre dia 1' amich anà à sa casa payral, y tornat que

fou, posà en nostras mans un volum xich de poesías que ab

lo títol Sentimicntos havia publicat à Madril l' any 65 un jove

cordovès anomenat Juli Alarcón. Comensar àllegirlo y agradar-
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nos va ser tot hu, en termes que no 'I poguérem deixar fins al

acabament. Totas las composicions son curtas, però tan rodo-

nas, tan ben fetas y tan notables por sos pensaments lilosólichs

\ delicats, que ab assó y ser cosa poch coneguda nos vingue-

ren temptacions de ferne alguna traducció. De bona gana ho

hagueram probat ab totas, però no havem pogut; massaatrevits

som estats encara en lo que havem fet.

Avans de posar las poesías, devem advertir que unas tenen

títol, altras no, y aixis mateix las deixem.

1

Ja 's va acostant lo dia,

canta lo gall.

«A Dèu, llum de mos ulls,

d' aquí a demà...»

Y s- oygttè un bes

y allunyarse uns quanta passos

pochà poquet...

A poch un tir va oirsc

y un ;ay! de mort

y d' una veu mofeta

també 'I ressò,

veu qu' exclamà:

A Deu, llum de mos ulls,

d' aquí à demà!»

II.

;Es tant lo que jo t
c

estimo,

tant, que fins te
cm menjaria!

trasformant a un mateix temps

en una las nostras vldas;

en una las nostras \idas

al» la mes inlinia anió:

pera <|iie jo. sigues tu;

pera i|ue lú, fosses jo.
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III.

COSAS DE NOIS,

Mare. militars s* acostan

molt ben posats y galants,

liuhint los seus uniformes

en sos fogosos cavalls.

Y que ni' agrada la tropa!...

Jo voldria ser soldat!

Mare, ve lo senyor Bisbe

aquí pera coofirmarns;

diluïen que pega à la cara,

mes dihuen que no fa mal.

M' agradaria ser Bisbe.

y estar sempre confirmant.

Ay mare. quina comèdia

vaig veure representar!

Tothom, tothom aplaudia,

y à mi m' agradava tant!...

;Ay! jo voldria ser cómich,

perquè piquessen de mans.

Mare, se passeja en cotxo

lo criat d' aqui davant;

en una mà du las bridas

y '1 fuet à 1' altra mà.

;Que si deu anar be en cotxo!.

Jo voldria ser criat.

Mare, sò anat à 1' església,

y en-los altars, allí dalt,

so vistas moltas imatges

ab trajos negres y blanchs!

Y com m' agradavan totasl...

; Ay! jo voldria ser Sant!



- II

IV.

Jo aní, germaneta meva,

à cercarte en lo fossar:

ton nom vegi en una llosa,

y desprès deya aquijau.

Y, com que deya aquijau,

vaig posarme allí à cercar;

y sols troví pols y terra

que *m digué: «aquí no hi es pas!»

Rondalla de mare.

Vaja ivols que 't conte un qiiento? (1).

Donchs escòltam, filla mia.

Hi havia una pobre mare
que sols tenia una filla,

que se *n era enamorada

y res la mare 'n sàvia...

Però, perquè 'l tornas groga!

No t' agrada M qiiento, filla?

Al fadrí mes ben plantat

qu' en tots los voltants hi havia,

enganyada ab promenlensas

donava à la reixa cilas;

y, mentres la pobre mare
ben descansada dormia!...

Mes... y perquè V entristeix)

No t' agrada 'I qiiento. filla?

Convingneren que una nit

sens de ningú fos sentida,

per anarsen ab ell, ella,

(I). Posem la paraula (|iicnlo BO perquè sia catalana. >iih' («hiih• «-

corrent on nostre llenguatje vulgar >. al malm lemp». < urta > i propéftll

per ralirc a dins <lt
I
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sa casa abandonaria,

•abandonant à sa mare

quan tranquila dormiria!...

Mes dígam, perquè sanglotas?

No t' agrada '1 qüento, filla?

Y arribà la nit aquella...

y après la hora de la cita...

ylo fadrí 1

£

esperava...

y ella... no hi compareixia,

perquè tot contantli un qüento

sa mare 1' entretenia...

Però... digas «..perquè ploras?

<r.Es vrilat lo qüento, filla?

VI.

—Johim, hermosa es la vida?

hermós nostre viure n' esl

Brindo, los meus companys, brindo

per nostre Dèu, lo plaher;

per nostre Deu lo plaher

tornà à dir ab feble veu,

y, sens acabar de beure,

allà terra mort cayguè.

VII.

Mes enllà.

Anava per un camí

molt cansat un pelegrí

cercant la felicitat;

y la gent que al pas trobava,

tothom, tothom 1' endressava

mes enllà.

Y travessa per las salas

de richs palaus plens de galas

3
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cercantia ab molt gran afany,

y entre la remor que 's feya

de disbauixa, una veu dcya:

mes enllà.

A la gent de las montanyas

pregunta si en sas eabanas

se troban ab ella en pau;

y ab tristesa manifesta

diuhen abaixant la testa:

mes enllà.

Se n' entra ab defalliment

en los claustres d' un convent,

y resta allí agenollat;

y en la remor de 1' absolta

ou, sols una que altra volta:

mes enllà.

Per fi, en lo fossar, lloch sant,

ab ulls amarats de plant

cerca la felicitat;

y una figura espantosa

li diu obrint una fossa:

mes enllà!

VIII.

—Filla, iqué fa lo fuster

que tan afanyal travada?

—Marc. la creu de la vida

d- una fusta moll pesanta;

v com ir es tant de pesanta,

ahí, marc, 'm pregunti

que... per no duria ell tot sol....

que... si '1 volia ajudar!
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IX.

T JO SERF. MORT.

Tocan las campanas ab molt trist sonar,

tocan las campanas en lo campanar;

pot ser aviat toquen ab molt trist acort...

y jo serè mort.

Quan pera mi toquen pot ser serà un dia

de sol sens cap broma, de pau y alegria,

irà l
- bortolà cantant al seu hort...

y jo serè mort.

Irà
;

1 caminant entre boschs de pins.

per llarchs viaranys y per llarchs camins,

veurà :

1 navegant des de lluny lo port...

y jo serè mort.

Se veurà en las vilas la gent com s' afanya,

volar los aucells per vall y montanya,

corre '1 regaró cobert d ; herba y flor...

y jo serè mort!

Iran los soldats, iran à la guerra,

y los missioners travessant la terra,

y '1 desert, 1' àrab del solen lo fort...

y jo serè mort!...

Quan pera mi toquen ab molt trist sonar,

quan pera mi toquen en lo campanar;

si al obrir la fossa s' obra '1 cel ;gran sortí...

jo no serè mort!

Termenarem dient que 'ns havem pres algunas llibertats en

la versificació, no mes que per conservar, fins allà ahont hem
pogut, lo sabor de las composicions; y, si no 'u havem fet

••om se déu, be se 'ns pot'perdonar en gràcia à la bona inten-

ció.

Antoni Careta y Vidal.
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Una vegada eran tres germanetas, totas tros com un pom de

flors, que si l'una n'era guapa, l 'altra encara mes, las quals

en la porxada hi tenian un claveller que tot I' any floria.

Al davant de casa seva habitava lo fill de) rey, lo qui era tan

agradat dels fasteigs, que sempre era à la finestra per quan

ellas se mostressin; cosa que succehia cada dematí quan ana

van à regar lo claveller, que ho feyan ab l'aigua de nou olors.

Y un dia que hi era la mes gran tota sola, lo flll del rey, cer-

cant conversa, que li diu:

—^Quants clavells hi ha en lo claveller?

Y la noya tota avergonyida, per tal qu'era 'I fill del rey, no

tingué esma, mes que pera tornarsen cap abaix ab lacarà ber

mella, de lo qual se'n estranyaren las gormanas, fins qu'ella

'Is hi contà lo que li havia guccehit ab lo fill del rey- Y la mit-

jana que diu:

—jBah! Ja hi aniré jo y veuràs com me'ndesixo.

Ella que se'n puja cap à dalt y ab la regadora comensa de

regar lo claveller, quan lo fill del rey tol ab broma li pregunta.

—^Quants clavells hi ha en lo claveller?

Y la noya tota roja, per tal qu'era '1 fill del rey, ne baixa'l

cap y se'n va cap à baix sense dir paraula.

La mes petita que diu:

—Bah, doQChs ja hi aniré jo.— Y se'n puja cap amunt.

Lo fill del rey quan la veu, ab la mitja rialla li pregunta:

—^Quants clavells hi ha en lo claveller?

Y la noya tota resolta, ella que li diu:

—iQuantas estretítJ hi ha en lo cel?—Y rega lo claveller ab

l'aigua de las nou olors com solia.

Lo fill del rey tot burlat va pensar: «Ja me'n venjaré d'aquoi

xa resposta», y à I" endemà al mati, ell que's vesteix de mar

lanl y comensa carré amunt, carro avall por davant de casa

de las nir

—A sou > àdoi ^ous los didals de plata \ iot \ I d(M

sous
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Y veus aquí que la noya mes gran ho sent y se u'hi baixa,

mes lo marxant li diu:

—A sou y à dos sous. y à mes à mes un patò y una abrassa-

da,—y la noya que'n fuig tota avergonyida.

—A sou y à dos sous—cridava lo marxant, y la mitjana que

se n'hi baixa.

—Donàumen un, lo marxant.

Y-ell que li diu:—A sou y à dos sous; y ames à mes un patò

y una abrassada.—Y la noya lo mateix que la altre tota s'aver-

gonyeix y fuig à mes corre.

La mes petita que bo sap y diu:—^Y per aixó'us espanteu?

ja li compraré jo.—Y se'n baixa al carrer y sent lo marxant

que diu:

—A sou y à dos sous los didals de plata, à sou y à dos sous-

Ella que se n'hi va, mes lo marxant li diu:—A sou y à dos

sous y à mes un patò y una abrassada,—y la noya qu'era trai-

dorota respon:—;Y be!—y se'n porta lo didal de plata.

Veus aquí que l'endemà las noyas anaren à regar lo clave-

ller y lo fill del rey que desde la finestra se las guaitava, las hi

preguntà:

—^Quantas poncellas hi ha en lo claveller?

Y la mes petita que li'n torna paraula y pregunta:

—(.Quantas estrellas hi ha en lo cel?

Y lo fill del rey:

—^Y'I patò y l'abrassada d'abi tarda?

Ab això conegué la noya que havia estat burlada y no vol-

guent ésser la darrera, ellaqu'en sent la nit ben fosca, s'em-

bolica ab un llansol blanch y à llargas passas, se'n va cap al

palau del rey. Lo centinella, s'estamordí quan la va veure;

mes per això feu cor fort y no la volia deixar entrar.

—Centinella, centinella, si no'm deixas entrar, seràs morta

dintre d'una hora: si no'm deixas entrar seràs morta dintre

•l'un quart.

Això ab veu tan fosca que lo centinella va espalmarse y li

deixà pas franch. Y la fantasma cap endins, cap endins, ame-
nassant à quants trobava fins à ésser à la cambra del Primpcep,

hont hi havia també una centinella que per tindré la consigna

mes forta, no la volia deixar passar en cap manera.
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—Centinella, centinella, si no'm deixas entrar seràs morta

dintre d'una estona.

Y tot d'una se ficà en la cambra y quan va ésser en ella, lo

Prímpcep sentint soroll se despertà \ va cridarne:

—^Qui hi ha aquí?—Mes encara no ho havia dit quan se seu

tí una gran bofetada en sa cara.

Y la fantasma fugi à corre cinta y'l Prímpcep cridava que la

deturessin y tothom de lluny se senyava y ella corria per entre

mig d'aquells corredossos y grans salas mig foacas mig claras

que totas ressonavan yab sasconfosas llums y sorolls espahor

dian.

Y veus aquí que l'endemà al matí las noyas ab sa aigua de

nou olors regavan lo claveller, quan lo lill del rey isqué en fi-

nestra y 'Is hi preguntà com cada dia:

—«jQuàntas poncellas hi ha en lo claveller?

Y la mes petita que li respon:—^Quàntas estrellas hi ha en lo

cel?

Y ell:—iY '1 pató y la abrassada?

Y ella:—4Y '1 revés d' anit?

Lo Príncep quan ho sentí tot s'encoratjà y resolgué pendren

grossa vengansa.

Y '1 modo com ho feu, va ésser, lo festejar à la nova. pera

després casarshi y mataria. Y rom paraulas cativan y tractes

fan bodas, se'n celebraren prompte las sevas, ab gran eonten-

tament y goig de quants shi Irobavan, sinó es lo Prímpcepque

duya mals intents. Per això que la nova. traïdora com era, s'ho

pensava, y quan fou hora de dorinirne ella que posa al llit una

figura tota de sucre y s'amaga.

Y al ser al punt de las dotze horas, poca à pocb ne \e b>

Prímpcep. se Iren la espasa, pega COp al llit y toca lo nas de la

figura, lo quin de rebot li caigué à la boca. Y ell trobantne la

dolsor diu:

—Dolseta en vida, dolseta en mort

-i t'hagaéa eonegada, no l'hauria mort.

Klla que hi) senti \ exlol del amagatall li conté perqoi

imagada * eli ne fou content d'baberia per esposa, y se'n
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agracià de veras, ab lo qual succehí que sols per sa gràcia y

vivesa, ne fou, la noya, esposa del Príncep y fins mes endevant

tota una reyna.

Francisco Maspons t Labrós.

—Qui infants te massa, may mor grassa.

—Si vols pau preparat per guerra.

jDEU Y PÀTRIA!

Poesia dedicada à mon volgct avi Don Francisco Thos t

glrons, capità de tiradors f.n lo siti de glrona. (1)

Bandera vella honra de capilà.

Veniu, fills de la pàtria, si un cor teniu encare

De bronzo per la guerra, de cera per la fé;j

Veniu qu'en mans traydores badalla nostre mare...

jLa pàtria 'ns uecessita! ;La fé 'ns crida també!

Veniu! Mostrémnos dignes dels prous que 'ns engendraren!

Bons nets de nostres avis, bons catalans siguem!

Absos llorers de glòria l'honra també'ns llegaren...

[Veniu y de la pàtria l'antich peno arbolém!

Que quant al cor del poble lo nostre cor s'atansa

Y ab dos ses bategades confonen y sa veu,

Si del passat retreuen la santa recordansa,

L'ànima crida [pàtria] l'ànima crida \Deu\

Y aquets dos crits de l'ànima un mot no mes formareu

Que com estel de glòria brillà en nostre peno,

il) Fou presentada y no premiada en lo? Jochs Florals de 1870. ni>

hahent trovat lo Consistori cap composició digne del premi religiós.
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Lo mot de \Den y pàtria] que fins al rel levaren

Dels héroes les promeses, dels sants l'abnegació.

De fe y de patriotisme lo nostre Hens penyora,

Quant al combat anava, de llors tornava plé;

Llavors si l'assatjavan tenia à punt tothora

Màrtirs d'aquesta pàtria, màrtirs d'aquesta fó.

Del vell guerrer l'espasa de batres' may se cansa

Pe'ls furs de la justícia, pe'ls drets de la vritat;

A l'honra y fé del poble servada està sa Mansa,

Son pit n'es la corassa del camp y la ciutat.

Ardit, la por menyspreantne, si l'arma aixeca irada.

Llampega com centella qu'en patri ardor se fon...

Mes al tornà à sa casa, voltat de sa maynada,

De genollons en terra, abaixa al cel son front.

^Y permetràs, oh pàtria, que folla gent forana

De ton casal ne vinga la fé à foragità?

Oh, nò! s'perdrà pe'ls aires com só d'una campana.

Com vana fumareda sa veu s'esbalairà.

Partir en dues llengües voldrian ta senyera,

Lo nom qu'en l'una hi brilla per remolcar pe'l fanch...

<Mes quant s'es vist qu'un poble trosscji la bandera

Per qui à grat seient donàra mil voltes rius de sanen-?

V si l'amor de pàtria vers Deu nos encamina,

Y si la fé à la terra nos diu que l'cor obrim,

,,Qui, donchs, podrà eegarne d'ell foch sagrat la mina.

Si perla fé y la pàtria un cor no mes tenim?

iVergonya, pàtria meua, si may s'ou en tes ^erre^

De \g*ara <í Deu\ l'escarni llensat per catalans!

Ket no. no'ls recon . > mi d'aquestes tei

Qü\ barallarne vulla germans centra germans.

Oii'-I* fills de Catalunya. avans d•arrahassarne
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Del cor les santes creenses, del llabi'ls sagrats prechs.

Primer la mort escullen!.. Primer han de mancarne

Mans per curar les nafres, cors per senti'ls gemechs.

Dins nostres pits encare la veu dels avis sona,

De fi y de pairia s'alsa la flama en nostres llars,

Per Deu y per la terra desperta està l

-

ascona...

iQue tinga Deu sos temples, la pàtria sos altars!

^Amants tots de la pàtria, gelosos de sa glòria,

Jamay son crit de guerra voldrà ningú escarnir?

;Guardémne pura y santa dels héroes la memòria,

Yavans que renegarne quiscun vulla morir!

Que \Deu y patrial sia lo nostre crit tle guerra,

Als vols dels nostres avis restant lo cor fidel,

L'espasa en la mà dreta per defensar la terra,

La creu en la mà esquerra per conquistar lo cel.

La gent de Catalunya jamay negà sa mare:

Fills som tots de la Verge que regna en Montserrat!

Al crit de [Deu y pàtria', germans som tots encare...

Quant aquest crit s'aufogui. la pàtria haurà finatl

Mars de 1870.

Silvimo Thos t Codina.

H ISTORICH

Som à la classe de historia. Pregunta M catedràtich.

—<r,FuIano de tal?

—Servidor.

—Anem à veure si 'ns diu vostè i.qui era Syla?

—Syla Syla!

—Si home, Syla... que no ha repassat la lliçó d' ahí?

—Si, senyor catedràtich, la tinch pel cap dels dits.
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—Donehs llavors, respongui à la pregunta.

Lo deixeble mira las bigaa.

—iSo 's recorda vostè, <liu lo caledràtieb per posarlo en

camí, de un general que 's deya Mari?

—Si, senyor, si, si, sí, sí. ja se, ja sè, ja se.

—Y be! donehs ^qui era Syla?

—La dona de Mari.

USU^L•. SiS«Jüa3

ia? s^,a

Ay mare la mena mare

Comprcume un vestit de sarja

Que tol à nit so plorat

Per les sivelles de plata,

Les faldilles, 'I jipó

Y la mantellina blanca.

Aparléumho del devant

Que sian per ma germana.

Arrecades de sel pedres

Agulla y botoïis de màniga

Present de bon aymador

Pel jorn de las desposalles

Adéu siau, adeu Blau

Que 'm consumiu les entranyes.

A Montserrat portaré

Les trenes per presentada,

Mes joyes les donaré

Y m' abillaré de sarja.

Un llong correlj al costat

Y ''li mos peus unes saldaries

Jo no 'm pacb enmaridar

A (|uin/.e anys doní paraula

Arc que "n Unch prop de vinl

sols de pensarhl jan glassa

Sel anys faré penitencia

Que 's fernr mol las semmanes
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Pels jorns que jo 1' enganyés

Donantli las esperances.

Mes casarme no ha poch fer

Que fora molta desgracia.

Encara anava à custura

Encar à nines jogava

Que '1 vatx topar en la font

Y 'm va dir tendres paraules,

Cada paraula que 'm deya

Se nr encenien les galtes,

Vàrem sé à festa major

En la plaça feyen balles,

Tot ballant un tirabou

Me va dir que m' estimava,

Tot desseguit 'm va eixir

Una rosa à cada galta,

D : allavors tot lo sant dia

Que diu li he dat paraula.

Jo T estim com un germà,

Mes no mare per casarm'hi.

Adéu siau robes de núvia

Mes m' estim 1' hàbit de sarja.

Octubre 186".

Joseph nn Palau t de Huguet.

—Al qui no vol sella, Deu li dona bast.

—Dona ni tela no te la mires ab candela.

—Lo qui d' altras casas fa hostal

de la seva 'h fa corral.

LO CANT DE L' ESPASA.

(de Koerner.)

LO CAVALLBft.

Trempada fulla blanca

que jaus sobre ma anca
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^perquè ab tanta dolsor

mig rius à t' aymador?

La espasa.

Un cavaller m' empunya

y ab mi 'Is nemichs allunya

si 'm fa dringar son bras.

Sí, lliure lú seràs.

Lo CAVALLER.

Sí, lliure! Espasa aymada,

seràs tú ma estimada,

ho jur davant del cel,

besante ab tot anhel.

La espasa.

Jo sò ta jove aymia

que 't vol ab frenesía.

Mon goig iquan ve la nit

qu' espero ab tant delit?

Lo CAVALLER.

Vindrà tost, la nit bona,

ja la trompeta sona.

Al rondi bram dels canons

farem nostres petons.

La fsiwsa.

Jo 'm mor d' enamorada

d' cnsà (|in> in* has besada.

Jo cremo; strenvine be.

Amor, teva vull sé.



Lü CAVALLER.

Au! fulla ben trempada!

Au! canta verge aymada
ton cant d' amor preuhat:

«Sanch roja y llivertat!» (1;

LO ESPANTA MOSCAS.

Eram en un hostal de fora y no podiam viure de tantas mos
cas. V un deya si faria això, 1' altre deya si faria allò, tol

eran ditas per alleujerarnos de tal plepa.

Un que menjava à taula ab nosaltres, tot espolsant la cen-

dra de son cigarro, nos escoltava mig rient.

—De que riu? li preguntà un company nostre.

—De véurels tan amohinats per una cosa tan senzilla.

—Li sembla cosa de res traure aquest moscam?

—Per mi sí qu' ho es.

—Vol encarragarsen?

—Prou.

—Donchs fassiu.

—De tot grat.

Això era al mig dia; tots anàrem à fer la siesta. Quan nos

vàrem aixecar, obrim las portas y enganxat sobre una mitja

fulla de cada una de ellas, hi veyém un paper com si cada cam-

bra fos per llogar.

—Han tingut moscas? nos preguntà aixís que 'ns va veure

sortir, tot ventantse boy sentat prop de la taula.

—Las mateixas.

—No pot ser.

—Perquè?

(li Kstner escrigué aquesta composició à la matinada del mateix dia

que morf d' una bala, desprès de bavcr passat tota la nit i cavall, d' avan-

«ada. vetllant com bon soldat.
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—Perquè jo he fet lo remev y sempre m' ha dat bon profit.

—Quin remey ha fel? li vaig dir jo lot estranyat.

—Que no han llegit lo de las porlas?

-No.
—Pus fàssinho.

Los papers de las portas deyan aixís: «Lusmo&cas no poden
entrar en aquesta cambra.»

—Y que ha lograt ab això? li preguntí tot maravellat.

—He lograt que no hi entrés cap mosca que sàpigues de lle

gir. iU sembla poch?

e^^^s^jjki^sa^^a

Johesca '1 cor; la ma un' altra ma cerqui.

Símbol de pau la germandat desplegui

en lo cel del enginy son mantell noble.

Las veus de tants com 1' ideal adorin

en cor ardent sas armonias junten.

Siam germans en esperit al manco,

jaqué la llenga nostra carn allunya.

Com las estrellas en lo cel ne lluhen

y, encar que lliures, la estrellada forman,

aixís los cants que en aquest mon s' aixecan,

lliures essent, tot un conjunt ne fassan:

si '1 blau espay es lo lligam d' aquellas,

la terra sia lo ferm Has d' aqueixos

y alegrement de segle à segle
4

ls passi.

Tot son germans, tots ells fills d' una idea

que en tot lo mon troba sali»» y arrela;

tant si en lo Nort com <i al .Mitjorn ne naixen

à la Poesia tots li diaben mare.

Si son germans, en germandat ne \iscan:

trepitjin uns los llorit< camps dels alh

|Òb camps que sempre en primavera s trobanl
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Mes no perçó los qu' han nascut al ayre

de nostras concas ne deixem per altres

qu' en terras llunyas han pres vol alegres.

Primer ne sian los qu' al cor nos parlan

perquè de llenga de la terra 's valen.

Siàm d' aqui; després dels altres sigas:

may pel forà lo pa de casa 's llensi.

Aymém los nostres: tot de cor aymantlos

benvoldrém lo casal, las vellas generas.

Estimant lo passat, la rella antiga

d' avis à nets lo mateix tros ne llaura;

estimant lo passat, los fulls ne creixen

de! llibre d' or hont ab esparsas bellas

escriu la nostra casolana musa.

Estimant lo passat, s
- aprèn à serne

prou digne hereu, y ben honrat exemple;

lo casal xich ab son recort millora,

lo cor ne troba en ell mes llarga vida,

lo enginy molt mes espay, la fé mes alas,

lo recort mes plahè y la fantasia

doll abundós de venturosas horas.

Estimant lo passat, s' ayma la pàtria

y aymant la pàtria estimarem la llenga,

llenga ja may ab prou amor volguda,

sempre pèl llavi ab tota fé parlada,

de nostra terra en cada gleba impresa,

de nostre cel sota '1 mantellcotxada,

que nostre mar y nostres rius bateja.

Oh llenga may de nostras llars separat'

qu' ets tú lo Has que als vells ascons nos lliga:

y si may de las llengas que ara 's parlan

una se 'n fes que sent de tots, no fora

ni de ningú ni per ningú, llavoras
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tornant al cel d' aquí la torra allunyat;

mes ans lo nom de Catalunya esborran'.

Temple del art la volta del cel siga,

trobi à n' allí tot esperit sas alas,

tols allí dall en germandat s
s

ajuntin,

tots lo ideal en dols acort ne lloliin;

mes quan à terra los seus ulls ne clavin;

cantin la llar que n' ha escalfat sos avis,

los pams de terra que rebran sos ossos.

F. P. Briz.

PLANTS D' AMOR.

Mallorquí.)

Dksitj.

Ara qu' estich tota sola per entre sas murtreras qu* enrevol

tan s' hort de casa: còr meu, dtgaamé lo que t' passa. ^Com es

que te bellugas tant sovint? Estàs alegre; però 'm sembla que

m' enganyas. Jo me mir dins s' aygo clara y es mal-dol no

s' ha desllepissat de sas meuas galtas.

Esplayet còr meu, ara que estudi toia sola per entre ais

murtreras qu' enrevoltan s' hort de casa: ja t' escolt, disgasme

lo que te passa.

«Tench mal d' anió; no me dexis per mes temps desampa-

rat; cerque 'm escó d- un jove que me paga correspondre, un

no mes, mira si »| tro\as, donat pressa perquè B' amo m'ofega

y me falta un altre cor que venga à obrirme un espira]

^Que cerqui es còr d* un jove....?

Heu esseéll. Deu aaae m nateii que niti adoruüaead

altre vespffl 'm va apareixe. Tenia es eahois raliulls ) c!s ui~

blaus; semblava 'in sa figura un colomet, tjuan li lluhan sa."

plomas en es sol.

COT meu, espera \ calla; jo pons que (robaré lo que 't la fa I
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la. óPerò, que es lo que dicb, ahont y quan podré tornarlo

veure? Me 'n aniré à cercà una bona amiga perquè me don

ajuda. Còr meu, aconseyem, que vols que fassa?

•No cerquis cap amiga perquè 't tendràn enveja ó 't faran

befa. Si estojas ab secret tant bella joya, quan la trobis, no-res

te faltarà y seràs ditxosa.

Oh! axi com una clavellinera sembrada en terra seca espera

sas gotetas de robada, axi mateix esper jó sa meua ditxa.

Es meu còr d' amò s' ofega; esclama un altre còr que venga

àobrirlí un espiray.

Dins l' església.

Me confés Pare: de que primé tenia per costum anar à missa

dematinet, y ara sa paresa no me deixa sortí fins que sent

tocar sa de las onze.

Jo no sé lo que m' estira d' ensà que be reparat que hi và

aquell jove, aquell que 's sol posà en un mateix sili. En aque-

11a hora es sò desa campana apar que siga molt mes viu,

apar que 'm vuiga dir: «ara '1 pots veure.»

Y me ;

n hi vaig, y me pòs poch mes ó manco en es seu

endret, y cadapich que m' assèch ó m' ajonoy, componguent-

me es vestit, me gir derrera.

No té es eabeis rahulis ni ets uis blaus, emperò axis mateix

li dona uns aires à n ;

aquell que somiant tant plantós veya.

Sempre mira à s
:

enfront, may sa belluga ni conversa. Me
sembla un àngel pregant à Deu. Y jo... sempre distreta! Pare.

jo me 'n acús: si tench e.s llibre emb sas mans lo repàs d' ey-

rae. y cuant trech es rosari, es grans me corren entre es dits

però no rés.

seny quan alsan Deu y preg per ell de-veras. Llevo en

aquell instant som mes devota, y dich: Senyor! perdonaume
9* atreviment si dins ca-vostra gosa es meu cor nodrir aquest

afecte.

He té tsis i.!a. No ;m bastan forsas pera fogi d* allà hont es.

Emperò, Pare, n' esüch segura que es ple que :m dona es fan

pur y tan hones'. com sas veus doisas que de derrera sas jelo-

s tribunas ai cel sen munlan.
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Quan surt, me 'n vaig à pendre aygo beneyüi de sa pila

qu' ell I' ha presa, y si en esse defora 'I Irob, bé pot llegí en

sa meua cara que í' estim, y entreveure qualque cosa de lo

que guart dins es meu pit.

Veu aqui perquè, desprès d'una semana de soledat v de

tristor |y d'ansi, per aixamplar una estona sa meua ànima,
solecli anà à sa missa de las onze. V la trob curta...

Pare, no teng res mes que di...

«,Mc voldrà absoldre?

Mai. dol.

Es mitja nit; veng de passeitx, estig cansada y abatuda

;Y de què nrha valgut treure un vestit nou, de que dà lantas

passas, si una volta tan sols m'ha reparada?

;Eran lantas sas joves que anavad enllestldasl He es ver que

l'he mirat de llampegada y que prest he acalat ets uls en terra.

Massa cruel ets en sas donas, |Oh Modèstia! Si lins y tot mos

negas es bon us de sa mirada, perquè abans no se minva es

noslro sentiment?

Quanta pena he passat mentras no'l veya! y goig, so's n'he

sentit un breu instant, mentras l'he \ist. Si sempre lo mateix

me succheix, perquè anyor tant sas feslas y diumenges?

Abans de sortí de casa, es meu esperit tremola com sa fla-

mada d'una llumeneta que espiretja à s'eudrel d'un con

cubèrl de passioneras; \ es vespre, quan m'en torn à casa, es

meu esperit s'alleugeiv com sa llamada groga d'una Ilumeta

que s'apaga dins una cambra desmoblada.

Mentras tant que me despuy, de badas guail per entre sas

persianas; es trepi Ix des qui passan, me sembla d'ell que nrha

seguit derrera... \ tom enfonyà es cap mes trista y conci-

rosa.

Me manca simmo per alluixarme sas trenas des cabeis: 69

brotel de jasemins que 'Is adornavan breca, > esparginl ença

ra un po h d'oló par que's compatesca >U'> meu sufrimen t.

hora ja de tomlia es cap -olne es COXÍ! nieiilras es COS re

posi, comen irà sa tanda mes feixuga s'espérit.
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TÓKTOLAS.

A tú puch dirl'ho tot cosina; anem-mos-né plegadas devall

aquella enredadera: voràs sa meua tortoleta que va à lloure.

Tot d'una que me veu se posa demunt de mi; està ensenyada

à prenderme sas micas de sa boca emb so bequet.

—La deus estimà molt.

—Per quant hi ha en el mon no la daria; torn Ioca derrer

ella, perquè li convers y ella volatetxa, juga, me mira, canta

y me distreu.

—Te sa tonada trista.

—Maldement, à mi m'agrada escoltaria quan ella's condo-

leix de que li và mori sacompanyera. També jo'm condelesch,

però no cant. Ha mesos que no'm senten sas veynadas. Y com
he de cantar si he perdut es delit, si tench es cò ensetat, si res

me pot passa pes coll?

—i.Estàs malalta?

—Estich enamorada. Tú encara ets massa nina y no sabs

que cosa es, ni ho vulgas sebre.

—T'encomenaré à Deu.

—;A\ ! Vesten j vos tortoleta à cercarlo, dígali que ja se tor-

ba massa, que vinga ó que m'escriga, que jo no hi puch anar,

que estich desconsolada, que me muyr..'

—Però, «iQires lo que't passa?

—No res. Deixem, deixem desverià; mentras tant es mèu cò

sa rablaiu'ix.
; Sí ell sentís quantas vegadas l'anomen petit,

petit! ;Si ara'm pogués veure, sé cert que me voldria!

Deu meu, que es lo que dich? No contes à ningú lo que con-

vers; m'entens?

—No tengas au si.

— ;()h! ;quin dia serà aquell que me podré mirà dins sas ni-

netes iles seus uis! ;Quin dia serà aquell que mesclaré emb
sos seus es meus alens!

Lluny, molllunyde sagent,en rompre s'auba, mosn'aniriam

à veure desxondi sas llòs; y en adressarse es sol lluent dalt sa

montanya, saludant à la Verge, de noltros dos no mes faria un

ombra.

: Allò seria viure!
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No ha'stad seüa...

iQiú m'ho havia de dí, quant m'han dait aquesta carta

d'amagat y jo l'he presa y l'he besada?

Quan ets uis m'espiretjavan d'alegria, estava tota encesa,

y tancada de part de dins sa cambra l'he desclosa; quan he

llegit sa tirma, ;,qui m'ho havia de dí que no fosscua?

Sas alas des cò m'han pegat baix, axi com cau des niu un'

oronella ferida emb un cop de passetja.

M'he temut d'un estray dins mi mateixa; com si hagués

estat una barqueta que fa via y topant una roca baix de s'aigo

allà s'estella*

Jaume! Jaume! tú tens es pit de roure: jo'm pensava que à

1' hora d'ara m'escoltarias ran desa finestra. Ay! si sa!)

quan d'amo te teng y es geméchs que'm costas, no comporta-

rias que un altre m'escrigués. Però, tú callas. ^Què es lo que

veus cu mi que no t'agrat? /.Perquè sa carta que he rebuda, tu

no la lirmavas?

Jaume! Jaume! ó teua ó de ningú: ja estieh resolta.

Menlras s'esper que vengas, cada vespre regaré plorant es

trispol d'aquesta cambra, viuré d'amó; però, si qualque dia't

veig anemorat d'un'altre... aborriré la vida.

BABTOMBC FuitÀ.

LO VIATGER.
ÜBIGINAL Dl ZaCARIES Wi.!:n

Jo vinch de la montanya.

Remoguda la mar ses ones infla,

l.a vall brogenta sona.

V me mi vaig ah lo cor ple \W Irisi-

V diuhen mos so>pirs: ,.aliont anar?
l.a fosca nií desplega

Sou blau mantell dessobre 'I mon sens I

[Qaàn gran lo mon que 'm cobre
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Yquàn petit so jo! La gent li vessa

Y jo en mitj d' ell tot desolat

!

Llurs cases be se tocan

Allà baix, dins la vall tota florida.

En pau hi entra» y en surten.

; Ay !
1' estranger ab son bastó de viatge

Devalla y munta, en lloch may reposant.

De 1' auba y del eap-vespre

Los raigs de llum les valls esteses dau ran

:

Jo ab 1' ànima entristida

Través à poch à poeh munts y planures,

Y diuhen mos sospirs: <,ahont anar?

(Ahóni ets, terra de 1* ànima,

Terra aymada que cerch, devant mi sempre

Y jamay assolida?

Pays vert y florit de 1" esperansa

Hon crexen solament mes flors de maig?

Pays hon voletejan

Mos somnis, d* hon los morts ne ressueitan;

Tú qui parlas ma llengua,

Tú qui tens per mon cor tot quant li manca,

Per quina afrau del mon t
1 has amagat?

;La llum aquí es tan poca,

;Tan fret lo sol! Les flors son totes mústigues,

Sens joventut la vida,

Tot quant se diu no es mes qu' un so qui passa

:

Jo so estranger per tot arreu ahon vaig.

La tristesa dins l

1 ànima,

Vaig poch à poch
; y mos sospirs me diuhen,

t.Ahont anar?... Y 'm contesta

Una veu des lo cel: allà hon no 't trobas,

Allà hi clareja '1 sol del bé somiat

!

Sani Hilari, lti d' Agost 1870.

Miquel V. Amku.
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PENA DE BURROS.

Los burros sempre han estat travalladors.

Això qu' ara 'us diré passava en temps en que ferravan las

gallinas al pont de Lleyda.

Ara be, veuse aqui que una vegada tots ells se congregaren

per tractar de sos negocis. Quan lots hi van ésser, ve I' un v

pren la paraula.

—Germans, no es ben trist que mentres altres animals fan lo

dropu tot lo dia, nosaltres tinguem d' anar per varals y camins,

curriols y fondaladas carregats fins à mes no poguer,comquc

ja s' es fet dita, quan se vol significar un carregat que no puga

mes, dir «^va carregat com un burro?» Aqui teniu losaucells.

tots cantan y refilan y no tenen altres travalls que aplegar lo

gra de terra. Aqui teniu las granotes, tot lo dia de panxa al

aiga, desfeinadas y canladoras. Aqui teniu los cans ben nienjats

y may traginers de pes ni brossa. Això m' apar que dèu finir.

£,No 'us apar à vosaltres?

— i Clar que si! varen respondreu Ms demés.

—Veig que 'ns entenem. Cal dir ara com ho devem engipo-

nar per deslliurarnos de semblant pena.

—Jo fugiria al bosch, diu I' un.

—No, que 'ns hi atraparian.

—Jo, salta un altre, m' aquadrillaria y tols plegats', anant de

mas àmas, podriam à cossas matar à tols los amos que tant nos

mallractan.

—No fórem lliures de càstich, si *u feyani.

—Lo millor de tol, crida un ters, es fer un memorial y eu-

viarlo al rey perquè 'ns fa<si franchs de ( ra \ all

.

Tots picaren de mans y aceptaren lo pensament.

Mes a<|iii van ser los travalls. ,,Oui I' escriurà .' De totfl Ioí

que hi havia allí, cap ne sàvia, com no fos un de moll vel!

vell, (|ue n" era estat d" un mestre ile fora \ que ah feyna* \

travalls soll >av ia posar lo seu nom en la escortxa dels arbre-

Tols \an anaili .i pregar, \ si be ell no volia abaivarshi de |> r í

-
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mer, fini per gosar à ferho, com de fet ho compongué à gust de

tots. No tenint paper, lo memorial fou escrit en una grossa

fuila de col. Termenada 1' escriptura se va fer à sorts qui la

duria al rey, y va tocar à un burret qu' encara no havia clos,

mnlt trempat y aixarit, y encara mes poruch que trempat.

Aixis es que sentne à mig camí y tenint] por de que li atra-

pes^en 1' escrit, va trobar un altra germà, al qual li feu 1'

encarrech, no sens que l

;

altre deixés de sospitar lo perill que

li venia à sobre. Per çó quan fou lluny del que li havia donat,

perquè no li trobessen equina te 'n fa? se menja '1 memorial,

que era, com ja so dit, en una fulla de col que va trobar

mol assaborit. No tenint memorial per dur un pich menjat, se

va veure perdut y resolgué no anar cap al rey y sí lornarsen

al moli hont trav aliava.

Una cotorra que tot s' ho eslava guaylant fou la que passats

que ne foren molts dias ho contà tot pel per pel als burros que
encara congregats esperavan la resposta, tota vegada que 'I

burret trampa! y aixarit per por de rebre no hi va tornar.

Ne voleu de plors y gemechs.

—fcQui serà aquest burro que s' es menjat lo memorial?
—,;Si 'n fessem un altre? proposa un de borni.

—.Com se compon? diu un de gros y lluhent que era d' un
rector.

—Que '1 fassi qui ha escrit lo primer.

—Se es mort de sentiment al saber que se ha perdut lo que
de primer ha fet.

Si larem això, si farem allò, tot son lligar caps, fins que ve

un ydiu:

Lo millor es veure si 's pot trobar lo que ja està fet.

Això va resoldres'.

Y des de aquell dia veureu que tots los burros van olorant,

sempre que 'n troban, la femta dels altres; mes com, los des-

gracixls, no hi troban lo que hi cercan, perço, alsant lo cap y
moveit las orellas, diuhen tot plorant:

— ;Nooooo! ;Nooooo! ;Noooooü
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Nunc autem, manrnt, lnles, spe?, charituí, tria hac.

Major autem est charitas.

S. Pau.

Com modesta viola, qu' amagada

entre 1' herbey del bosch, vergonyoseta,

son flayre Uansa prefumant I' espay:

Aixís, ab ton mantell embolicada,

oh Caritat, n' amagas lo teu rostre

mentres ta mà piadosa va sembrantne

per totas parts consol.

De totas las virtuts, la mes preubada,

la mes santa n' ets tu, n' ets la mes dolsa.

i
Fins en la vida eterna, vida tens!

La Fé acaba de Dèu en la presencia;

no té mes que esperar ja 1' Esperansa:

i
Sols tú, d' eix mon al Gel, Caritat, pujas

y al Cel trobas un lloch!

Sens tú res ne 's la />, res V f-speransa,

pus hi 'Is bi dònas vida en eixa vida)

oh, mia predilecta del bon Dèu.

Carinyosa, en lo trànsit de la vida

del pròxim desvalgUl n' els protectora.

btercesora de Dea ea la presencia

n' ets tu per los mortals.
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May la venjansa en lo teu si se anihua,

sempre 1' perdó de los teus llavis brolla,

bondadosa y pacient com Cristo n' ets!

i
Per çó jo t' am! oh, Caritat sagrada,

y lo meu cor per pobre altar te dono,

pus sé que 's pel' Senyor preuhada joya

lo be que en ton nom fasl

Felip Pirozzim i Martí.

Febrer de 1870.

Quan 1' eclipse total del any 1860, un arcalde de prop d
;

Oropesa veyent que hi anava tanta gent tota ella armada de

instruments, li agafà por de que los del seu poble s' esparve-

ressin prenent als savis observadors per bruixots ó cosa aixis:

per tant prengué la determinació de avisar à son poble per

conducte del nunci, fentli pregonar lo següent:

«D' ordre del senyor arcalde, demà hi haurà eclipse. Se fa

à saber que lo tal eclipse no es eclipse, sinó un fenómeno molt

natural y propi de tot pais civilisat.»

AL MEU FILL.

Dos anys fa vuy, fill meu,

que veig la teua cara,

dos anys que à casa nostra

floria 1" esperansa.

Joyosa jo sonreya,

Jaumet, com tu ploraves,

perquè mon cor rebia

labenaventuransa.

De tres ninetes belles
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ne havia sigut mare,

mes esserne d' àn home

;ay I
i
quant ho any orava!

Per axó jo sonreya,

fill mou, rom tu ploraves,

perquè envers casa meua

girava Deu la cara,

perquè 'I blau de tos ulls

un cel nou nr ensenyava.

Ara ja n' els grandet,

ja saltas en ma falda,

rosset com un lil d
1
or,

color que à mi m' encanta,

color que 'm serà sempre

ii' alegre recordansa.

La cara 'm patonejas

per lo meu coll t' onllassas,

y ab veu que nr curativa

me donas nom de mare.

Jo sent. till meu. llaunes.

que lo meu cor s
; axampla

per rebre I" alegria

que del cel li devalla,

com la flor matinera

per beure la rosada.

Y com n' ets tan xiquet

jo 'n fas torres al ayre,

Oblidant!)A Ics molles

que he \isles esfondrades.

No 't penses, vida meua.

que "t \ iilga Bej ni Papa:

ne pesin les corones.

ne portan la desgracia.

Jo 't vull un home recte,

noble en tots los leu< actes,

<|iie valenment sostenguea

I" honra del teu llinatge.

kQoe reies dintre 'I mon



robust com un gran arbre,

posant per tes virtuts

branca tras altra branca,

brotant de tos talents

també una flor tras l

-

altra.

Guardats per la teua ombra

tos pares y germanes

escoltarem com diuhen

los caminants qui passen:

bd \v hajan los bons fills,

y '1 bé de Deu bé iv haja!

; Ay ! ; si 'n sortissen certs

los somnis de ta mare

!

Lo geni del d' Urbino

pendria 'I ab ses ales,

amunt te
;

n pujaria

fins que à ne '! cel jíuaylasses,

per trelladà à la terra

los cabellets dels àngels,

les gràcies de la Verge,

del bon Jesús la cara.

Lo goig allargaria

!a \ida de ta mare

que sempre al teu devora,

com I' àngel de. la guarda,

les veus del cor trauria

per darne à Deu Ics gràcies.

En pau clouré los ulls

al fi de la jornada,

en pau dexare "1 mon
com placia à Deu cridarme,

dexantne tan bon fruyt

de mi per recordansa.

; Ay, si *n sorlissen certs

los somnis de ta mare!

Yictokia Pesta de Ameb.
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MAL FA QUI DEIXA,

Una senyora oia missa y tenia lo llibre al davant com si lle-

gís. La neyora del costat va adonarse de que '1 llibre era al

inrevés y li digué:

—Senyora, miri que té M llibre al inrevés.

—Ah! moltas gracias: va respondre la primera. No 's pot

deixar res à ningú. Lo vaig deixar à una coneguda meva y

miri com me 1' ha posat!... Al inrevés!

LA CANSO DELS ADÉUS.

Escrita en francès pkr M. André Theüriet.

Traducció en la mateixa forma mètrica del original.

Lo pobre enamorat diu à 1' Amor que vola

—No fugis, mon Amor;

Tu ets mon únich bé, tú ets ma esperansa sola,

Recull tas alas d' or.

^No t' guardo jo en mon pit una estancia ben dolsa

Hont pols tú reposar,

Com 1' aucellet del bosch al fons d' un niu de molsa?

^Perquè donchs vols marxar?

iQuódatl En la manssió solitària y tranquila

Que té 1' riu al costat.

^No gosàvam tols dos quan la nit à la vila

Baixava del serrat?

^No te n' recordas ja com passa vam las vetllas

Y las niïs de tardor"'

jOh! jquédal! &Qdé, no \»mis en mon ull eixa llàgrima

Que brOta de tristor?
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jMes no ta' vols escoltar, y tas alas s' agitan

Ab desitj de fugir!

[Poch t' importan mos plors, ni mon cor'que palpita,

Ni I
1 que vaig à sufrir

!

L' Amor, tot escapant, à l'hom que s' desconhorta

Li diu:—,?.Qué tinch de fer?

iQué ploras? ^No he fet jo ta joventut mes forta,

Ton càrrech mes lleuger?

^En ton pit adormit'no t' he fet jo descloure

Mil novells pensaments,

Qu' après s' han escampat com un aixam que vola

D' abellas y d' aucells?

No prenguis donchs à mal de las cosas terrenas

Que m' subjecte à la lley;

Dels mes tristos que tú vaig à curà las penas;

Jo 'Is daré dols remey.

; Adéu! Vaig à secar lo plor dels solitaris

Desitjosos d' amors.

Deixo ab tú uns bons amidis, ni enganyosos ni varis

Los joyosos recorts.

L'n jorn jo tornaré à trucà en la finestra,

[Mes ay tal volta en val...

/.Qui sap si tú voldràs à las horas coneixem

Y donarme la mà?

C. Barallat ï Falguera

Junrr de mO.

L' ELECTRICITAT.

Nostre bon amich Roumanille cada any fa sortir à Avinyó

com nosaltres à Barcelona, ur. calendari ab lo titol <L' birma-

na Provencau.» En un dels darrers hem vist ab pler, que s
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ha fet al nostre pobre «Calendari) 1' honra de traduirlhi uns

<|uants dels quenlos que cada any aquest dona à llum; en mos-

tra de agrahiment y justa reciprocitat nosaltres prenem dol

« Armana» dos ó tres dels divertits quentos que hi publica «Lou

Cascarelet» seudonim ab que firma sos travalls de fer riure 1'

autor de *LÀ sounjarello.» Ara va un dels quentos.

Jan: Electricitat! Que dimoni serà això? Jo no sé com es que

això camina tant, Perel

Pere: Ah! Janet, se 'n podria fer un llibre ben gros de tol

lo que tú no saps!

Jan: Y qu' ho saps tú?

Pere: Sí. Y ha res mes senzill!

Jan: Ja! Senzill. Això es bo per dir.... Perquè tú no mes

festecàrrech de que això suri d' \vinyò y arriba à Paris en

un badall de grill. Yen un tancar y obrir d' ulls sesab à Avinyó

lo que passa à París. Digas es cert, si ò no?

Pere: Y bè! Està clar, es I' electricitat. Qué vols que Biga"?

Jan: Si, ja, l
1

electricitat. Mes, ^que es la electricitat?

Peue: Jo t' ho diré. L' electricitat es un gos. Figurat un gos

que tingués la qua à Avinyó y lo cap à l'ans. (Entens?

Jan: Entench. <,Que mes?

Pere: Que mes? Trapitja la qua del gos à Avinyó, yjqaé

succeheiv? que lot seguit lo gos xiscla à París. Vet aquí 'I que

es 1' electricitat! Res mes qu' això.

Sentint enrahonar s' aprèn à callar.

8$fc»ft&*

Primavera de la vida,

ah SA califa de llurs,

a niar a las àofl Convida
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y à enmaridarse los cors.

Mès ;ay dels petits! quan 1' ala

se vesteix <le plomissol.

si 'lniu lo pagès escala

ans de donà '1 primer vol!

Ay dels fills, que lagaubansa

son dels pares '1 conhort,

quan dalla tanta esperansa

indiferenta la Mort!

L' aucellet à sa niarada

pot al menys durli '1 menjar;

bequetejarla engabiada,

y à voltas feria escapar.

Qui lè sa filla en mortalla

pensa qu' hi parla pregant:

mes ;ay! ella no devalla

aboni la cridan tot plorant

;Pobre mare! 's desespera

de la tomba en lo reixat...

Yes ella ;ay! la presonera

y la filla en llibertat!

Í9 Juny 1870.

Dàmaso Calvet.

-Llenga muda may fou batuda.

-Segons ab qui 't faràs te diran lo que seràs.

•Lo fart no coneix al dejú.

«ISÏÜÏ'sSrAaa

En Boy es un llauner: molt honrat, molt aixut y això si molt

amich de fer las cosas ab tots los punts y comas.
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Al davant de casa seva li i te per vehí un noy que cria un

pardal. Veuse aqui que una tarda lo pardal fuig y en Boy

1' agafa.

Passan dos ó tres minuts y baixa lo xicot de davant tol

atrafagat.

—Ola, Boy.

—^Que hi ha?

—Ja se que I' heu agafat.

-iQué?
—V aucell que m' ha fugit.

—j,V has perdut tú?

-Sí, Boy.

—Oh, això 's te de veure.

—^Qué no me '1 tornareu?

—Segons y com. Jo no torno res que no sàpiga à qui ho

torno. Si vols 1' aucell han de venir senyas.

—^Senyas? Prou.

—/,Las donaràs?

—Clar que sí.

—Endavant.

—jSenyas? repeteix lo Boy ab arrugat front.

—Ai xalat.

—Be. jColorf...

Aquí '1 xicot se queda sorprès, la pregunta 'I desconcerta.

—^Color?... barbolega... Color?... Home, color de pardal.

—Endevinat.

Yen Boy treu un perdalet de (Uns d- un pol de llauna honl

V havia amagat, lot dihent al xicot mentres li dona.

—Aquí 'I Iens, perquè has donat he las senyas; que si nr

arribas a dir color de tórtora no V havias.

I.o murmnrador es un arbre (|ue no dóna fniii.
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LA FLOR DEL COR MÉU.

Seguiu las riberas

Banyadas pel Ter;

Veureu entre sàlzers,

Mes blanch que la neu,

Cenyit de verdura

Com tendre vergell,

Lo mas hont habita

La flor del cor mèu.

&No heu vist per la plana,

Jugà' ab sos xayéts,

La nina encisera

De rossos cabells.

Que foch du per llavis

Y amors per ullets?

Es ella la hermosa,

La flor del cor mèu.

Las Gracias 1' envejan;

Pudor es son vel;

Las dents tè de nacre,

De rosasl' alé:

Mes pura qu' un lliri

Nevada en extrem,

Mirall es d' un àngel,

La flor del cor mèu

.

Ni plans, ni montanyas.

Ni prats, ni torrents,

Ni rius, ni fontetas,

Ni iibarhs, ni sole\v

flan vist flor mes tendre
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Brillà entre mitj d' ells,

Com brilla à ma vista,

La flor del cor mèu.

Quan passe aprop vostre

Canteu aucellets,

Lluhiu papallonas,

Feuli ombra arbres verts;

Violetas pulidas

Broteu à sos peus,

Qu' arom as respire,

La flor del cor mèu.

Y ab ràpidas alas,

Pels ayres lleugers,

Zèfirs amorosos

Llansàuvos brunzents;

Y ab vostres veus tènues

Al mòn feu saber,

Qu' es ella entre liermosas,

La flor del cor mèu.

Digueu qu' à trench d' auba

Jurà 'm lo meu bè,

Sent 1' ànima 1' ara,

L' espay temple inmens,

Lo sol testimoni,

Y '1 cel blau dosser,

No ser jamay d' altre

La flor del cor mèu.

Joan Montserrat t Akcus.

La vestidura, fa la figura.

Lo carrer de la Garriga

M molt llard» y molt poch pla,
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no val pas las espardenyas

que me n' hi han fet espatllar.

Qui heu 1' oliva ans del Janer,

deixa 1' oli al oliver.

mPA'wJ'jteAi

Volent en Pau donarse millor vida

de la que duya, qu £ era malehida,

logrà un empleo molt considerat.

Al cap d' un any en Pau ja era enterrat (1).

l'n savi que de temps lo coneixia,

al damunt de sa fossa, això escrivia:

«Hichjau un empleat, un tal Pau Bou
que ha mort de fam tot esperant lo sou.»

X.

NOVA GRAMÀTICA

—iSo sabs lo que me ha passat? deya en Roch de cala Pona

à n' en Bernat del mas Cucala. Vel-aqui que anava pel serrat,

quan ve una ventada de vent y alsant una polsaguera de pols

m' ha tapat la vista dels ulls de la cara.

—Pus jo, responia en Bernat, so anat al Puig per veure la

batussa dels negres ab los blanchs, y al ésser de retorn, vetaqui

qu' un cavall de cavalleria m' embesteix d' una embestida y
per poch me mata llevantme lo viure.

(1) Aquesta gesta, mes que siga estranya.

Passava à Iberia y ara passa à Espanya.
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PENSAMENTS POLÍTICHS.

La restauració de la literatura catalana suposa la renaixen-

sa d' una idea política oposada à la assirailadora organisació

burocràtica que oprimeix los pobles de nostra Espanya. Sens

aquesta idea per sosteniment y objecte, eixa literatura restau-

rada no seria mès que un aterrador gemech de desesper ó la

estúpida rialla del orat: quant, ab la tendència ó la constitució

de l

! autonomia catalana ó aragonesa, garantida per la con-

federació espanyola ó ibèrica, baix la forma monàrquica ó

republicana; seria un vigorós crit de joyosa y fundada espe-

ransa, que retornaria à nostra rassa, à nostre poble, fort,

honrat y actiu, la identitat d' impuls y de sentiment, la veri-

table ànima catalana, la altiva y noble ànima que lo inflamava

en la Etat mitjana, posant devant d' ella horisonls, encara

mès extensos y esplendorosos.

Los politichs d' ara, à la francesa, són ó partidaris del estat

ó individualista»: es à dir, volen ó la omnipotencia en 1' estat

ó drets absoluts en los individuos: millor dit, tot lo poder po-

lítich en aquell, quedant sens garanlia Is individuos, ó bè,

tot en los últims, essent res devant d' ells I' estat.

No pueli, de cap manera, avenirme ni ab lo despotisme ni ab

l' anarquia, que respectiva y clarament suposan aqueslas dos

extremada* fórmulas, y crech qu' entre las matei\as lia de

trobarse un medi: tal es, la restauració de las aulonomias.

desde la família lins à la \eritable província, que per la for>a

\ <ontra dret ha anat destruint I" estat en las societats mo-

dervas.

!)• aqueix modo, restituït son poder politich a las distintas

col•lectivitats que progressivamen te ban formal las naciona-

litats actuals restant, emperò, entre ellas lo precís Has d' unió

per \& constitució d- aquel t«»t, que no pot exigir la destrucció

dels constituytntt quedaria, en \q que is hi pertany, oaturaJ \
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armónicament distribuït entre las mateixas personalitats col-

lectivas, intermedias y conseqüentment moderadoras, y aca-

baria eixa continua lluyta quel' excés y acumulació del poder

en 1' estat, portan entre est y 'Is individuos, artificialment or-

ganisats en partits per' resistirlo y substituirlo en benefici de

pochs.

Tal es la necessitat de autonomias entre 1' individuo y '1

gobern generat ó nacional; que 'com s' acaba de indicar) en las

nacions opresas perla centralisació política completa ó uni-

larisme, à conseqüència de la supressió de las autonomias

naturals, se organisan, fortament, los partits pera contrastar

la omnipotencia del estat, constituint autonomias bordas.

L' estat, centralisant, assimilant, uniformant: destruint, en

fi, las societats naturals y autonómicas 'família, municipi,

provincià) que enllassantse entre si gradualment havian arri-

bat à formar las nacions: ussurpàntlashi lo poder polítich, allò

que 'Is hi era necessari per' lo sèu bon regiment interior, que

en res podia perjudicar las relacions de nacionalitat; cregué

que restaria sempre mès senyor dels aislats individuos, que
quedaren, à las horas, com à forsat element de las societats:

mes, aqueixos, buscant sas perdudas y tradicionals organisa-

cions col-lectivas en las accidentals agrupacions que s' ano-

menan partits, lo combaten contínuament, y li arrancan mòl-
tas vegadas son poder ussurpat per fèr d' ell lo mateix mal ús

los directors de tals partits; en perjudici de la generalitat.

Per això, giran sempre dintre d' un ruent cèrcol de ferro

las nacionalitats esclavisadas per la centralisació.

La conquesta, lo despotisme, la farsa, en fi, may pót acabar

definitivament ab 1' autonomia d' un poble: sempre li queda à

"st lo dret de restauraria; ja perquè 1' opressió es Ilegitim im-

pediment per tota prescripció, ja perquè 1' autonomia com à

dret natural essencial es imprescriptible.
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Mòlts sòn los que creuhen, ara, que la federació suposa

necessàriament la república. En això van errats: lo que supo-

sa, aquella, es la subsistència ó la restauració de 1' autonomia

dels pobles que constitueixen una nació; perquè la federació

no es altra cosa que la organisaciò de las necessarias relacions

dels mateixos pobles pera formar un tot; sense pérdrer sa res-

pectiva y essencial personalitat: y que estàs personalitats, que

talsautonomías poden coexistir armónicamentab la monarquia,

ho proban vuy dia, entre altras, Àustriay Suècia; recordantho

de temps passat, ab glòria de 1' Espanya Oriental, la tan

pròspera y forta Corona d' Aragó, en que ja se desenrotllava

lo Has federatiu en la institució de las Corts generals.

Essent, ja, un dogma federal (y del tot acertat) lo de que 'i

congrés, comú als estats ó provincias autonómicas confede-

radas, déu constar de dos cambras ó assambleas, una nom-
brada pèls ciutadans y altra per los mateixos estats, ò sia, per

lo congrés especial de cada un d' ells, à fi de quequede (per

la segona) directament representada y degudament garantida,

la respectiva autonomia dels últims, en dit congrés general; ha

de serho, també, en conseqüència, lo de que 'I particular de

cada estat se componga, igualment, de dos cambras; delegada

una pèls caps de família y altra pèls municipis Ó comuns; que

sòn los cantons d' aqueixos cslats, y que per això tenen noto-

ri dret à la representació y as*eguransa de sa autonomia, en

la veritable organisaciò federal» D* aquesta manera, no 's pòt

càurer, en cap de las respectivas esferas gubernativas, baix

1' acció dels dos constants pol«s del dopotisme, |' unilarisme \

1' individualisme polí tic li.

La pretesa autonomia individual es un absurdo polüicluja

que 1' individuo no nai\ aislat, sinó en la família, ni lampoeli

Independent, sinó snhdit ei dia. l'er'so. I•aulonomiano's tro-

ba, primarianont, sinó en riva/mw malilat natural y col lerliva.

per l

so, la família es I' rl•inrul \ basa i\r \&8 n -' lt*Ü

políücas: per •>(), la soberania originaria, la sidirrania popu-
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lar, la soberania nacional (com se diu ara) resideix en los caps

de família.

Los individualistas en política, no poden ser aulonomistas,

perquè disolen, políticament, la primera de las autonomías;

\& família: no poden, tampoch, ésser federalistas, ja queia

federació suposa autonomías, per no ser altra cosa que la or-

ganisació política de las intimas y contin uadas relacions,

naturals é históricas, que hi haja entre algunas d' ellas. Aixís

es que, per los individualistas, no hi ha cap .societat preferent:

sòn cosmopolitas. També, per esta causa, ells se troban neces-

sàriament llibrecambistas. ^Cóm poden procurar ni desitjar,

tan sols, lo progrés material d' una determinada nació, si en

realitat de cap sòn ciutadans? <,Cóm poden mirar per casa, si

no 'n tenenl...

Los individuos gosan tots de drets civils, y participan en son

cas dels socials: no es possible, emperò, que gaudescan tots

de lo que s' en dihuen drets polííichs; que lots exereescan fun-

cionspoliticas derivadasde la soberania natural, ócom à tenints

en la societat lo poder originari; perquè no '1 tenen los que

sòn súbdits en la família.

La facultat de votar no es pròpiament un dret, per lo mateix

que son ús constitueix un acte politich, 'so es, una funció in-

herent à cert poder, y que aquest may s' exerceix, exclusiva-

ment, en benefici propi, sinó en benefici de tota la col-lectivitat

que goberna y à la que pertany qui 's troba investit de tal

poder: ja que, encara que un acte de gobern, en la família ó

en altra societat, tingaper inmediat objecte un sol subordinat,

déu mirar à mès del bè personal d' aquest al de tota la comu-
nitat; perquè, únicament es lícit y just allò que respecta ó porta

1' armonia entre tots los drets.

Se coneixen tres classes de sufragi: privilegiat, individual y
autonómich. Lo primer, per sa mateixa naturalesa, es limitat
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ó (millor dit) parcial: lo segon, per necessitat, resulta també
parcial ó limitat: sols lo ters es universal.

Lo sufragi individual, en lloen es ni may pót arribar à ser

universal: perquè, encara que s' extengués à las donas y als

menors, deixaria de compéndrer los infants \ Is orals, que sòu

també individuos de la humanitat. Tan solament lo sufragi

autonómich, lo sufragi per familias, exercit (com sér déu) per

sos caps, es lo veritable «sufragi universal;» ja que havent de

votar, aquells quefes naturals, en benefici de la respectiva

comunitat quedirigeixen, 'só es, en nom propi y representació

de tots los seus subordinats, ningú queda exclòs dé intervenir,

personalment ó per son verdader representant, en la elecció

La família, aixís com es per sa naturalesa una institució

política, es també una institució social; y una y altra d' estàs

dos qualitats essencials de la mateixa portan la necessària

conseqüència de que sia perpètua. A causa de tot això, lo cap

de família pot reunir dos classes de poder: un propi com à

pare, y altre adquirit de son antecessor en la mateixa.

Lo testament y l* hereditament són las llet/s ab que lo cap ie

família traspassa, per' desprès de la mort, à aquell dels seus

que à sa coneguda puga millor substituirlo. un y altre poder,

junt ab los béns d' aquella: lo verdader hrrcl•imnit I , no es

mès que un testament irrevocable ú obligatori í\o<d^ sa otor-

gació; una lley successoria paccionada. Rn los pobles en que

l'estat, atacant en sa part essencial los drrls de família y de

(1) Bntench per heretament, aquell contracte familiar, sucessorl y entre

vius, per lo qual lo parc no traspassa ni la propietat ni 1" usdefruit <le la

generalitat dels seus bens litis per desprès de sa mori. I.a mal acostumada

formula ab la que se I despulla inincdiatament d' ena propietat delí matei-

xos, (que casi may se sulijccta a la intenció del Otorgant, que 'I deixa MM
una de las «arandas malcrials de sa autoritat, rebaixa M il•limitat, y romp

pertotaixó 1' ordre y armonfa de relacions «n la familla: constituen

tionacúK de cap modo heretament'. perquè, «*eme r^t hmres titmtíi».*
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propietat, pren al pare la llibertat de testar, aqueixa societat

natural se disol violentament à cada generació: ja no es, àlas

horas, una institució política ni social, ni altra cosa que un

mer estat accidental en la vida del individuo.

Lo matrimoni es, un contracte sagrat: y, per no cambiar sa

naturalesa y (ab ella) sos resultats, déu celebrarse elevant de

Dèu; que, presidint lo dels nostres primers pares, instituí la

primera familia, y que vetlla sobre totas las generacions com à

Gran Pare de la Humanitat.

[Alabat, per sempre, sia!

Joaquim Sitjar t Bclcegüba.

(La Bisbal, últims de 1SG9 y 1." quinzena de 1870.)

La virtut es com lo llum,

com mes d' aprop mes aprofita.

Santa Bàrbara va pel camp

ab la llum del Esperit sant.

Bàrbara no cal dormir,

tres níguls n' han de venir,

un de trons y un de llamps

y untie mals esperits blanchs

gafa I' os

y tira I

4 os

dins d
; aquella font divina

que no hi canta gall ni gallina.

[Dita popular per salvarse de

llamps quan trona y fa desfeta

tempestat.)

-<;Qui es lo mes savi?

-Aquell que 's creu saber menys.
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FAU LA.

Un portuguès se va fer rich à Xina

venent anis à ral per paperina,

y un xino à Portugal

venentne tinta cada gota un ral.

Y encara hi ha qui 's queixa, tot dihent,

qu' en part del mon gens be '1 negoci pinta,

quan se pot fe' un cabal, no mes venent

à Xina anis y als portuguesos tinta.

X.

&0U ®Q>% @t@Qt«

i.

Sols existia 'l vuit. De Dèu l

1 essència

omplintne l' infinit, per ell roga\a.

Lo íbch d' amor n' es lo sèu foch de vida.

Besa lo vuit, y 1' Univers esclata.

Al contacte d' eix bes, brolla la terra;

cantal' aucell tot espolsant sas alas

y prop d' ell 1' esparver tranquil s' ajoca

y prop de 1' esparver, tranquila, 1' àliga.

Lo vent sospira y gemegant ne gronxa

lo brancallam espès dels frescos arbres;

dessota d' ells lo cabridet pastora

bèn prop del llop que indiferent l' esguarda.

I.a font mormola; lo torrent refresca

la tendra barbetaqw cobreix sos marges...

Amor!... Tot es amor!... Del mon la vida

del bes de Dèu n' es 1' animada estampa.
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II.

Mes eixa terra plena de misteri

que riu é ignora sa existència encare,

navega per 1' espay en la foscuria;

à sa hermosura la claror li falta.

Ni 1' herba mostra sa verdura fresca,

ni 1* aygua en son espill al cel retrata:

com céch, camina en mig las armonías;

encar lo sol, los seus esguarts no Ilansa.

La bellesa s' estén en las planuras

recolzantne son cap en las montanyas;

en lo negrench espay fixa la vista

esperant del Senyor una paraula.

Y parla '1 Criador. Los rius s' aturan;

la mar deté 1' impuls de sas onadas,

1' aucell para sos cants; y 1' aura dolsa

davant del Criador plega sas alas.

lli.

—Ma obra està llesta,—diu à la bellesa.

—Perquè tú 1' embellissis 1' he creada:

ton torn es arrivat: que veja 1' home

on paradís rublert de goig al naxe.

—Senyor!—respon—Mas forsas defalleixen;

ni per mirarvos puch obrir los pàrpres...

—Des d' are mon esprit en tú s' alberga:

segueix la véu que de ton cor s' exala.

—

Y s
1 alsa la bellesa. 'L cap aixeca;

à son alé 's desfà la nuvolada.

—Besava Déu lo vuit y '1 mon naixia...,—

1' hi parla M cor. Sos llavis se contrauhen,

besa l' espay y esclata '1 sol. L' esfera

s' amplena de claror, las flors se badan,

1' aura respira, los torrents mormolan:...

1* ample terra 's conmou en sas entranya?!
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Dèu ne somriu. S' aparta la bellesa

mig-tencantne sos ulls enlluernada,

en tant que 1' home, de la pols eixintne

la rega agenollat ab tendras llàgrimas!

Josepu Roca t Roca.

\§ agost de 1870.

UNA DITA DEL EMPERADOR ADRIÀ,

Un dia anant à pendre banys, trobantse à Pompeya, 1* em-

perador Adrià va veure a un soldat ja vell que, per no tin-

dré esclau que respalles son cos al eixir del bany (cosa que

se solia fer entre' Is romans , se fregava ab la paret. Adrià

com justa recompensa al vell soldat que en servey de la pà-

tria havia perdut la salut, li va regalar un magnifieh res-

pall y un esclau perquè pogués respallarse. La cosa va

saberse per tot Pompeya à las pocas horas, y al sant en-

demà quan Adrià va tornar à la mateixa casa, lo primer

que se li presentà als ulls fou un gran nombre de vells que,

tantostlo vegeren,comensaren à fregarse tots ab laparet. L' em-

perador comprengué I significat d' aquella pantomina, y

aíxis es que, fent la cara seria, los va dir:

—No cal que 'us canseu frcganUos ab laparet, ja podeu

fregarvos los uns ab los altres.

LA CANSO DE CATALUNYA.

Jo conech una donzella

tan gentil... com no n' hi ha:

va vestida de pagesa,

y es de eor senzill y fràneh.

Per mirall te blans Ottti

hont i* lii \eu tant com es gran,
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y del sèu cabell sòn pinta

las crestas del Montserrat

Coronada va d' espigas

y de pàmpols del rocam
;

en las mans tè una lilosa

y '1 fus ple de cotó blanc h.

En lo coll duu '1 relicari

imatge de un rat-penat,

y estampat en la faldilla,

un escut ab quatre pals...

Com la nina n' es pubilla,

tots s' hi volen maridar;

ella fila, canta y mira

las guspiras de la llar.

Li recordan las grandesas

que la feren inmortal !...

i
temps de glòria que passaren !.

mes... <(,quí sab si tornaran?...

Avuy tè la caputxeta

de puresa verginal,

y las rojas barretinas,

y la fe dels que s' en van

;

Un galan que la enamora,

—per ell sempre '1 cor li bat,—

y una santa que la inspira,

que ja may li faltarà.

Y '1 fus balla... las espigas

del sèu front ne plouhen blat:

y la sava dels verts pàmpols
en las tinas bull à mars.

Al galan queia enamora
tots li dihuen, lo Traball;
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y la santa que la inflama

tè per nom la Llibertad.

Del galan viurà la vida,

sens donarli may descans;

qui la Llibertat li toqui...

!Mare SantaL.. jDèu li val 1...

Ilbert de Quintana.

LAS CALSAS D' HOME.

—En nom de Deu Bernat, me sembla que ja es hora. Se-

yéu, seyéu y feu beguda. Mariagna, porta la llonganissa y

vi que beurà un trago lo sastre Bernat, que j' ha arribat,

gracias à Deu.

—S' estima, Anton, j' hauria vingut avans d' ahí, com

'us tenia promès, però al Mas de la Volta me van entrete-

nir mes de lo que volia, y à cal Soldevila, després de fer

dos gipons per las minyonas, m' han sortit ab una pila de

remendos, que may s' acabavan y jo me delia per vosaltres.

—Ja ho crech, vos sou home de paraula, y ja ho veyéu,

d' aquí à S. Joan mancan pochs dias y tot lo temps se ne-

cessita si havem de fer tot lo vestit pèl bailet. Però dei-

xeu la cistella y la mitja cana y menjéu un bossi que ja

baixa la Mariagna.

—Deu 'us guart, Bernat.

—Deu li do molts y bons dias à la mestressa.

—iflaveu sortit avuy de Soldevila?

—Si, de bella matinada.

—Ja hi ha las sevas tres horas bonàs, y ja deveu tenir

carpantà.

—Si, no vindrà mal una mica de repàs.

—Tenia una por que no vinguessin....

—Jo no falto may... ^ s » (lir (
1
U(> lan matoll lo vestirme

d* home?

—Si, me sembla que ja <>s temps, te itl M jfi fets, y los
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demés bailets de las masías, se li burlan de'la còfia y las

faldillas. Veyam si us agradarà lo drap, portal Anton.

—Teniu, es un vellut de color d' oli, comprat à cal Se-

rarols de Manresa.

—Jo no se perquè no miravas primer à cal Sala, ja hi

volia anar jo mateixa, sinó qu' aquest quan te una tareya

no te. espera.

—Anem dona, à cal Serarols no enganyan y sinó qu' ho

digui Bernat.

—Bona roba, bona roba, Mariagna y jo 'us asseguro que

lo Joanet tindrà vestit per anys y panys.

—^No t' ho deya? y mireu los vions per 1' armilla y los

botons de llautó que ja veyent venir lo cas d* ara, vaig com-
prar «per 1' última fira de S. Andreu.

—Tot està be Anton, y ja veureu quin goig farà lo vos-

tre hereu lo dia de S. Joan, com que nr hi vull lluhir.

—Tampoch anirà escassa la paga Bernat, que ja sabeu que

los Farreras sempre hao estat gent noble y falaguera.

—May he pensat altre cosa: y lo Joanet ahont es, enca-

ra no 1' he vist, que vingui, li pendre la mida y comen-

saré à tallar tot deseguida.

—Prou baixarà aviat. Mireu de no fer gaires retalls, que

li estigui bé y que sigui un poch de crexent: seria mal-

aguanyat, tan que costa, y sols ha de usarlo per las festas,

puig per cada dia ja li faré venir unas calsas de son pare;

hi clavaré dos botons d' os y ab un elàstich de cuiro ja

ne tindrà prou.

—Com vulgau, mestressa, tot anirà be, si à Deu plau.

—Mes, Anton, crida al Joanet.

—Vaig à buscarlo, ;diantre de xicot!

Això passava en la sala baixa del Mas de lasFarreras, pochs

dias avans de S. Joan, se tractava de vestir d' home,

1' hereuet y lo cas era de molta importància. Ja un mes

avans s' havia avisat lo sastre Bernat que tenia fama de

cusir tan fort, que may mes se desfeya una costura seva:

y era precis avisarlo ab tan de temps si 's volia agafar tan-

da, sens que passés 1' ocasió, dia ó fi propost.

Ja la pessa de vellut estava estesa damunt de la taula



— 12 —
de menjar, ja agafava lo Bernat la mitja cana, y treya.ile

la cistella las estisoras y lo savó per fer las rallas, ja 1' An-

ton comensava à pujar 1' escala, cuan al últim grano apa-

regué lo burdagàs per qui se feya la festa, tot ploriquejant,

ab una coíia groga al cap, rodejada d' un farbalà que li

donava 1' aspecte d 4 una tartana, unas faldillas vellas, unas

sabatas que li fugian dels peus y que arribava* a terra

molt avans que la pell, y un gros crostó de pa moreno

agafat ab las dugas mans, al que hi clavava sas blancas

dents ab afanys y quasi ràbia.

Veus aquí donchs lo Joanet baixant la escala, y com los

grahons eran un poch alts treya sempre lo mateix peu, fins

qu' arribà à baix à la sala ahont 1' esperaven sa mare,

son pare v lo sastre Bernat. Ab un fil d
: emplomar li pren-

gué la mida y ab nusos en lo fil marcava lo sastre las

distancias; ab la mitja cana y lo savó feu algú nas ratllas

à la pessa de vellut, y agafà prest las estisoras per fer lo

primer tall.

Aqueix fou un moment d' ansietat, tots s' abocaren a

la taula per veure 1' operació, ningú «loya una paraula,

y la quietut sols fou interrumpuda per los aguts grinyols

del Fidel, lo cà que geya indiferent sota la taula y a qui

1' Anton xafà la cua sens adonarsen. Vist aviat que lo me-

nestral no necessitava ajuda y que mes be li feyan nosa

que sem>Y. se <n anaren cada hu à la seva feina y dei-

xaren al sastre Bernat que continués tramiuilament son tra-

vall anant tallant y xiulant una sardana.

Desprès del dinar, lo sastre ja enlila 1' a-ulla y ja co-

mensa à embastar y tots cregueren que per S. Joan 1' horou

de las Farreras estrenaria lo vestit d' home, lo bon Ber-

nat deixaria plenament satisfet son compromís.

Kg la vigília, ja fan la foguora.la, ja «8 veu la rosplan

dó dels Indis, de Torruella, de Tossa de Callús, de cal Riera,

de Mas Falguó, Vilatorrada, y dr Inlas las ma*las )
casetes

d,- tres boras al entorn. Lo Be/nat, travalla que travalla,

lo joch v las oalsas penjan de las estecas de la paret, ral-

la 1' armilla de l'ions: lo Bernat prou s' afanya, mes DO
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se si podrà acabaria; es bella nit y ja tothom abandona

la foguerada de fora lo baluart per entrar cada hu à sa

cambra.

Lo Joanet, ja dorm: allà damunt d' una caixa si veuhen

la còfia y las faldillas; ja no las portarà may mes.

Lo mati de S. Joan, n' es hermosa matinada, era lo cel

clar, trasparent y bonieh, los camps de rostoll, las gar-

bas à 1' era, los pardals portant becada, V auraneta que

may para, la lloca ab los pollets, la perdiu covant encara,

lo sol lluent comensa à estendres per tot, se sent 1' es-

quella del manyach, k» gall canta à la vora del corral,

joh! jn' es molt bella matinada!

Lo Joanet se ramena en lo llit, bull la sanch en son cor

tendra, salta à terra y en camisa, baixa à la sala y trova

al bon Bernat clavant los botons à I' armilla; dugas ren-

glas de llautó ir hi và posar: acabada aqueixa última feina,

baixan la Mariagna y 1' Anton, li posan camisa neta, l'ar-

milla de bions, jech v calsas de vellut, barratineta vermella,

espardenya? ab tres renglas y un mocador à cada butxaca.

Veus aqui lo Joanet vestit d 1 home, las mànegas li ta-

pavan las mans, lo coll del jech no li permitia girar lo

cap, las calsas encartonadas no '1 deixavan caminar sinó

ab gran pena, ab tot lo Joanet estava mes content qu' unas

pasquas, y son pare y sa mare se "1 miravan y 's mi-

ravan rient sempre de ver goig.

Tots vestits de festa, amos y mossos y fins lo Bernat, em-
prengueren lo cami cap à la parròquia à Missa Major: la

burreta portava bon recapte dins tle la sàrria: lo Joanet ca-

ma assi, cama allà damunt de la burreta: la menava pel

ronsal la Mariagna, anant de costat ab 1' Anton: los mos-
sos y criadas derrera anant seguint y cullint brots de timó y
barballó de las margenailas.

Quan passaren davaut de cal Biera, feren baixar lo Joanet

y donantli lo ronsal, li feren menar la burra.

La Mariagna digué ab veu baixa à 1' Anton
—Si lo veu la Teresa, prou dirà per si mateixa: «quina pa-

rella per 1' Anton.»

I
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—[Mare de Deu, qu' hi veus de lluny!

Joanet, ja has deixat la còfia y las faldillas, ja portas las

calsas d' home: te las posas ab dallas, te las treuràs ab plo-

rallas.

10 Agosto 1870.

Joseph n' Argüllol.

S*zfà*'W ,M3Jl•ta

En Pere y la Facunda

un dia "s van donà' una grossa tunda,

y après 'Is dos. quan tol va se' acabat

van senfirse lo cos ben escalfat.

Ai.to 't proba y V ensenya ;oh llegidor]

que las tundas ne donan escalfor.

; Preciós desc diriment

per tenir al hivern lo cos calentl

vm m®m ©g c&7A£&srcs9ga.

S' ha dit y no' n> re onla ahont (jue la nostra llenga tia

tingut sos poelas, mes que ha sigui fallada de prosistas. Alxó

es una suposició feta ben de lleuger. La millor resposta que

's pot donar als que tal diuhea, breahea o pensan, es la se-

güent llista de prosistes que sens ordre j tal com qob venen i

la memòria posem à ratlla seguida. .Miquel Ferrer— Antich
Roca.—Joan Kafel Moix.—Jaume 'I conqueridor.—Totnich.—

Alegre.

—

Rocaberli.— Pere IV — Ira A. Canals.—Carbonell.

—

Pujades.— Francleco Salsa.— Miquel l.loi de Riera.— Onofre.

—

Manescal.—Antoni Vlladamor.—Romaguera.- -Andreu Bosch.

—Geroni Pujades.—Miquel kgusM.—Gaspar Fscolà.—Joseph

Blanch.—Joseph Manso.—Manel Dies.—Miquel Peret.—Lluís
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Acanyis.—Lluis Fenollet.—Pellicer.—Joan Scrivà.—Grabiel

Turell.—Anselm Turmeda.—Carles de Viana.—Martorell.—
Vidal de Canyellas.—Francisco Ximenez.—Eximeno.—Pere

Ribera de Parpejà.—S. Pere Pasqual.—Pere Vidal.—Desclot.

—

Montaner.—Joan Figuerola.—Aversó.—Joan de Castellnou.

—

S. Vicens Ferrer.—Bonifaci Ferrer.—Mossèn Zalbà.—Mossèn
Turell.—Ferran & Aragó.—Rey En Marti —Francisco Solso-

na.—Lluis Peguera.—Jaume Ramon Vila.—Marciu.—Àngel

Desplas —Francisco Tarafa.—Cosme Daniel Hortolà.—Pere

Anton Beuter.—Antoni Domènech.— Miquel Sarrovira.—Jo-

seph Taberner.—Vicens Peres de Culla.—Francisco Compte.

—

Gaspar Roig y Gelpi.—Carles Coloma.—Domingo Moradell.

—

Llorens Cendrós.—Lluis Baldo.—Bruniquer.—Gaspar Sa-

la.—Elías Estrajos.—Joseph Català.—Vicens Ferreras.—Bau-
dili Reixach.—Jaume Puig.—Agusti Ruiz.—Serra y Postius.

—

Ignaci Ferreras.—Agusti Eura.—Simó Salamó.—Melcior Gi-

bert.—Carlos Ros.—Narcís Çilla.—Tomàs Bou.—Jaume Vila-

ró etc. etc.

Ab aquests crech que n' hi ha prou per donar resposta als

que diuhen, creuhen ó pensan que no hem tingut prosistas.

•FLOR BELLA DEL COR!

En obsequi—per petit que sia^-al ben volgut y distingit amich,

lo Mestre en Gay Saber

Sr. D. MARIAN AGUILÓ T FUSTER,

que n l
es ben aymador de las cansons populars.

1.

Tres joves galants—del poble marxaran:

van à servi* i Rey,—van à sentar plassa,

pus la guerra brunz—y 'Is crida la pàtria.

Dos d' ells van cantant,—cantant s
1 allunyavan,
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y '1 mes jovenet—iay!.. ple de recansa,

si bè tè U cor brau,-quasi bè plorava!..

iFlor bella del cor\..-\ lloseta encamadal..

Plorava 1' amor—d' aquella galana

nineta gentil —que li enamorava

son cor, qu' en sufreix

-

s uíreix pena amarga!....

N< era aquell minyó-fill fle bona casa;

mes, per trista sort,—perdé la llur mare,

y llunyarse vòl—de mala madrastra.

I
Flor bella del cor\..—\Ro*eta encarnada*...

Un dels seus companys-sempre 'I consolava:

_«lPer Dèu!.. £de qué <t planys?.,--^le que <n ploras ara/.

_;La mare del cor!..-i la flor perfumada

que n' era conort—de ma greu desgracia!....

,Ay' guàrdam 1' amor-la fe que has jurada,

pus, aqueix cor mèu,-may serà d' un' altra!..»

|F/or bella del cor\..-\Roseta encarnadal..

A punta de sòl-sòn prop la montanya

que volta 'I bell pla-d' aquella comarca

Ja al trist avmador -son company li parla:

-«Créume, mon amich-cnuune una volada;

llansa eix pensament ,-perquo. veig que 't mata!. ..

canta!.... sols això—pot aronsolarte...»

\Flor bella del cor\..—\noseta encarnada'...

Ja <s van allunyant -ï han passat la plana

Sent dalt del turó,-un d' ells se girava

per darne un adéu—à la terra ayma.la.!...

Tres joves galants—de d' allà devalltn;

à la guerra van...-y sembla que cantan!...

;\y!...ino canta, nó,—qui deixa la pàtria!....

iFlor bella del cor!..— ;/*<«'''" encarnada]..
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Tres anys j' han passat:—no pert sa esperansa

lo jove donzell;—mes sufrint encara!...

iQuín anyorament—per son amor passa!..

Però... j' ha arribat— 1' hora desitjada

de deixà '1 servey—per tornar à casa

Ja tornan....ija són—del poble à 1' entrada!..

\Flor bella del cor!..— i Roseta encarnada]..

Lo Roser de Maig,— ;qué bella diada!—

lo Roser de Maig—allí 's celebrava,

y... tot era goig,—y ballas à plassa.

La Roseta hi es—tota engalanada;

porta brassalets,—anells y arracadas,

y surt à ballar—la primera dansa.

I
Flor bella del cor]

.

.— i Roseta encarnada] .

.

Son amant la véu...—;may I' hagués mirada!

—

prompte conegué—que n' era casada,

que de son amor—ni un sol recort guarda...

—«iQuína trista sort—m' esperava encara!.,

iquín dolor, Dèu mèu...— ;Jo, que ja 'm mirava

tan aprop del goig—y lluny de desgràcia!..

IPerduda ma flor]..—\Trisla recordansa]..»

Això deya '1 trist,—mudada sa cara,

tot descolorit,—com si 's desmayava:

s' abrassà als companys,—que en sa pena amarga

n' eran son consol;—y, en tant 1' apartavan

del mitj de la gent,—ab veu tremolanta,

tan sols pogué dir—aquestas paraulas:

—«\Perduda ma flor]..—\Trista recordansal..

«Demà jo nr en vaig—de la terra aymada...

mon cor ja no viu!..—;Ay!.. sols desitjo ara

tornar al servey...—morir per la pàtria!..

Perdut mon amor...—no 'm queda esperansa...
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m' afligeix lo dol!..—y... sols puch cobraria,

si 'm vol dar conort—la Verge Sagrada..'.

I
Perduda ma flor] .

.— ; Trista recordansa ! .
.

»

«\Flor bella delcorl..»—Aixís s
:

en exclama
qui fia en la fe—de sa enamorada:

mes... ve '1 desengany—quiscuna vegada,

y '1 cor que mès creu,—-mes pena n! aaiarga.!

Joan Sitja k y Bli.ci <;i in.

Maig de 18(18.

RONDALLA BRETONA.

—Un dia que Crist estava sentat en son seti de resplandors,

tot trist pensant en los homes, va apareixe à la porta de son

paradís I' àngel negre y blanch, condúbínl quelquns morts de

poch, à fi y efecte de que 'Is jutjés.

—^Esperit alat, preguntà '1 Crist, que 'ns porlas aquí?

—Senyor, vos porto las espigasqu - a\uy ha segat la mort

per vos, respongué 1' àngel negre \ blanch. .lo 'n so fet dos

garbas, segons lo que nr ha semblat
J
atenentme al juhi dels

homes. Los d'aquest costat son los que la justícia humana ha

declarat ésser los elets; los d" aquest altre, costal son los con-

dempnals. Ara tú, oh Criat, jutja y decideix segons la llum de

la veritat.

Jesús llavors devallà de son seti \ 1' àngel un per un li en

senyà'ls morts de las duas bandaa.

Entremig dels elets hi havia prudents caps de casa que

s'havian fet estimar de capellans > jutges; senyora que ha-

vian mort plorats y honral> de tothom; damas nobles, her
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mosas y conegudas per las moltas caritats que feyan; mart-

xans enriquits à forsa de Iravall y estalvi.

Entremig dels condempnats s
;

hi trobavan donzellas duhentà

bras no\s dels qui elles no gosavan à nomenar llurs pares;

homes condempnats. segons lley, per la justícia humana; gent

que havian malversat los cabals en probaturas tontas; donas

culpables que havian sigut apedregadas, no ab las pedras del

cami, com los juehus, sinó ab las injurias y '1 menyspreu.

Jesús contemplà llarch temps i' aplech dels condempnats y
l

\

dels elets; desprès girantse cap à l

1 àngel, li dix:

—Lo mon no estima pas lo be ab tot lo seu cor; lo qu' ell es.

tima sens mesura, es à si mateix. Tot lo que li fa pena ho ba-

teja ab lo nom de dolent, sense pendres la pena de veure si ell

fa lo que deuria fer. Per ell los colpables no son pas los do-

lents, sinó is que fan lo que ell no vol que fassin. Ell no tracta

de saber la causa del vici, ni lo que podria fer per corretjirla:

sembla un mal pare que tramet à sos fills la impuresa de la

sanch y que desprès los repta y castiga perquè son febles y
faltats de salut.

Desprès de haver dit això, lo Crist feu sortir de sas filas à

un cert nombre de condempnats y à un altre cert nombre de

elets: los va tocar ab la punta del dit y 1' àngel vegé ab sor-

presa que dins lo cor de molts dels elets s
;

hi recargolava

una serp, mentres que en lo de molts dels condempnats hi

lluhia una estrella.

Llavors Jesús va dir:

—Cada una d' aqueixas serps es un vici secret qu' enverina

totas las accions d' aqueixos, y cada una de las estrellas es un

amor amagat que renla las faltas d ; aquests altres. No cregas

en lo juhi del mòn, perquè ell sols se fixa en las apariencias.

Quan tornis à la terra, per tots los camins que pugas]tracta de

fer coneixe à tothom que aquests son los vertaders elets y

aquells los veritables condempnats.

A la taula y al llit al primer crit.
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|_A DONA D' AIGUA

En lo poble de Riells

hi ha una casa senyalada,

Viaplana té per nom,

Viaplana nomenada,

lo seu amo es molt galan

de galan potsé un xich massa,

que dama que 'n trobi ell

ja 's pot dir qu' es cativada.

Un jorn venint de mercat

voreta del riu passava,

quan una dama ja 'n véu

tot banyantse en 1' aigua clara;

dama n' era com un sol

de lan fresca y regalada,

una perla duya al cap

sos vestits d' estrellas d* aigua.

—Pensament de mos amors,

clavellet de mas entranyas,

si una paraula escoltés

una paraula li dava,

de tenirla per muller,

per mestressa de ma casa.

—Si així ho vol lo meu galan

cap à casa seva anava,

una gràcia tan sols preoh,

de no dirme polla d' aigua

si no al cap de los set anys

dels set anys y una diada.—

Dama n' era encantament,

dama ir era dona d' aigua.

De llavoras prou n' hi hagué

d' encantarias en la casa.

Un dia '1 blat era vert,
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ella que 'n fa la segada.

—Mal haja la dona, amen.

Mal haja la polla d 1 aigua.

—

—iValgam Deu que serà això!...

—

Sa muller se 's enfonsada.

No 'n passa Y espay d' un quart,

que ja 'n ve gran pedregada.

—Ben haja qui n' ha segat,

la mia muller ben haja.

—

Al se' 1' endemà al mati

fill y filla ja 'n trobava

tots vestits y pentinats,

los vestits ab perlas d' aigua.

—t.Me n dirian los meus fills

qui d
1

est modo 'Is arreglava?

—

—Nostra mare 'ns ha vestit,

aixis era acostumada,

una perla duya al cap,

sos vestits d 1

estrellas d' aigua.

—

Cada dia al se al matí,

cada dia 'Is arreglava.

—Cusiu, fills, vostres vestits

al vestit de vostra mare.

—

Al se' 1' endemà al matí

fill ni filla no 'n trobava.

Francisco Maspons t Labrós.

Qui no dona lo que li dol

No alcansa lo que vol.

Quan lo poble 't fa una talla, paga y calla.
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UN PAPER VELL.

Cercant antigas proesas de nostres besavis, hem desenterrat

algunas soterradas despullas que mostrari llurs gloriosos fets;

una n' hem trobat ív es la de que n' tractarem àvuy) tal volta

la mes capdal de l'historia dels Consellers y del Consell dels

Cent jurats de la Ciutat de Barcelona, la que'ns parla ile la

valenta defensió dels furs y privilegis de qu'eràn guardadors, al

ésser trencats per un perjur castellà en matà hora anomenat
rey de catalans.

Aqueix fou en Ferran, dit «/o d'Antequera» qui pujà à séurer

en lo alt escambell en qu'un diashï assenta«togmn conqueridor»

als 29 Juny de lli 2, per decisió suprema del cèlebre parlament

de Casp, continguda en la sentencia, mes interessada que justa,

3ue publicaren los nou jutges lo dia avans, co es lo de la festa

e san Pere y san Pau. Com à rey estrany à la terra que no

coneixia ni avmaba, malmirà al poble qu'àprés vexà, escarnint

las concessions y privilegis que de molt temps tenia otorgats,

y mancà à las constitucions ó lleys juradas observar per ell

tres diferents vegadas, volent, segons apar. establir en aquest

franeh principat lo absolutisme despolieli qu' aprengué cu

Castella, mentres fou tudor del rey En .lohau 11, son nebot,

mes forsat à havérseias ab las institucions lliures, qu'eran

lo potent equilibri entrels poders que regian aquest pays, tin-

gué d'abaixar la testa de son indomable orgull, restant ja ven

sut al ésser à la posta del seu regnat. Tantost entrà en territori

del reyalme aragonès, al vindré de Cuenca, dotse embaxadors
catalans férenl'hi reverencia y demanàrattl'hi lo que mes per-

tocava al bè de la república, emperò com lo seu intent no era

lo d'uu pare que's desvetlla per la felicitat de sos fills, fou lo

cas que després d'arribar à Lleyda, dona ja a Catalunya motius

de queixa, que s'augmentaren greument en mig de las Corts

de Montblanch, comensadas à primers d'Octubre de tí 14. .Vtre

vidas sigueren, per cert, las peticions que fiu en ellas lo rey \

de tal manera injuriosas las paraulas que pronuneia contra' Is

catalans, als proposàrsel•lii certs capítols, que tota- las cróni-

cas que d'eixas Corts nos parlan. s'eseusan de citar, espres-

sant solsainent, foren iiutaii canagotat <il^ regna é nrincipato*

(1) y «de molla fel» {'1) promovent a mes duna cumplida respos

(1) En Però Tomic: «Histories e eottqaesUi dels i; • s Comptes

de Barcelona», rap. 4ti. tol. «»S retrn, ah que* junta en (.crom Çunlaen Loa

«Anales de la Corona de AragOO», lil> li C*>, 40.

(•i) En Pere Aliana en tlos AMlM bUtóricoe de los re\cs de Aragón,

tom. 5. fol. 181 v en Aní- 1 elm de la l'eina . LoalS* d.' Catalana-, lli) 13

cap. 4 y altres.



ta del smdieh Conseller en cap de Barcelona, mossèn Ramon
Dezpla. lo tancament de las maleixas. y la marxa del rey à

València. No para tot aquí. sinó, qu'algun temps après, vingut

de Perpinyà a Barcelona, molt abatut v malalt, als -2" de Fe-
brer *.le liltj 3 s'exaspera mes encara, al ferli nova de la

resposta que'ls deputats havian ben dita à s-m fill N Anfós lo

primogènit, encarregat fins alhora del pes del govern, ab motiu
de no castigar segons lley à un criminós per lo que determenà
lo rey. com diu una crònica i)', «UMar-los animós dels barcelo-

nins en coses mínimes per vèncer si < n las majors los trobariafat

5 Llavors comensà la encoratjada HuYta entre aquell soberch
monarca y la dignitat menyspreada de la pàtria lliure, que veya
se l'hi anava à derrocar lo dret qii•liavia. d'exigir i'observancia

de las constitucions à quisvulla que l'os. jatsia lo mateix rey.

A un il-lustre Conseller de la Ciutat, fruit de bona mena d'el

planlell sembrat pel rey EnJaume. lo renomenat Joan Fivaller,

que ho era segon en l'any consolar de Ml 5 à liii>, [%) tocà la

providencial missió d'esser lo eapdill mes valent d'aquesta
crohada. liíéroc triomphant de tan perillós combat.
Ara ma parla voldria eontarvos, com sàpigues lo tan cel le

brat fet de la «imposició del peix» malament nomenat, / . vecl}yal

de la carn. que tingué lloen lo 28 Febrer de 1416 ,7 mes es tan

3 i Consta en lo dietari nombre 5 de l'arxiu de l'Ajuntament que com-
pren de>de primer Janer de Ulli i 31 Desembre de 1422

.

^4; «Libre de algunes coses assanyalade- su-eeydes en Barcelona y en
altres país. (oi. 4 retro de la historia de Joan Fivaller- ques troba devant
lo contingut de dit llibre. Es un curiós manuscrit qu" apar escrigué en 1.183

Pere Joan Comes y existeix en l* arxiu municipal d'esta ciutat. Uita hislwia
(no del tot certa per causa de las inexactituts ab que l'autor s'esplica, ei-
trahent moltas de las novas que dooa y iins traduhint algunas paraulas de
la obra de Llorens Valia: «De rebus a Ferdinando AragónH£ rege trestií») ha
estal recientment publicada per nostre antich condeixeble y amich lo jove
escriptor En Pere Xanot Renart, en lo pcriódich literari «Lo Gay Saber.»
nombres 31 a 3 i.

"i «Voluit igiturà minimis tentare Baichinonensium aninios», diu lo

espresat autor Laurentius Valia en la predita obra, lib. 3.

Valia. Comes y aigua altre sequivocan en aiirmar era conseller pri-
mer. Devallava de l'illustre família de son nom. derivada, segons suposan,
de la nissaga francesa dels comptes de Bles. però se troba ja com a catala-

na y establerta en Barcelona en lo segle Xlll. Avans de la present magistra-
tura havia e.-tat ja Conseller los anys consolars de U'16 à 1 407 y de Ui 1

é 1412, durant los quals y després foren en gran nombre los serveys de tot

que prestà a la cosa publica. Mes endevant. Deo voíente, potser pu-
blicarem alguns altres documents inèdits relatius a aquest Juhan Fivaller.

(7) Per lo document mes avall transcrit, es de véurer l'erro en que cai-

gueren tots los autors que parlan d'aquest fet. per lo tocant a la «lata de
mercaderia objecte de la qüestió, aixis com nengun d'ells fixa lo dia en que
succehi, fent

- ho únicament del any la major part y encara no manca un au-
tor anònim que ho posa equivocadament en lo de 1415 y a ell lo segueix
modernament en Pi y Arimon. Nos referim à un manuscrit dels segles XVI
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feble y petita per ferse ohir, que à ningú millor m ha aparegut

poder narrarho, en gran part,qu'al representant de la fe publi-

ca, Benet Esplugues, scrivàdel Consell, qui presencià la delli-

beració solemne haguda ab aytal motiu lo subsegüent dia 29,

per los savis prohómens de nostra preclanssima Ciutat, com

consta del acta original que fidelment estengué y diu aixis: (8)

«Die sabbati XXIX mensis februarii anno bisexlili à natiyitate

Domini millésimo quadringenlessimo decimo sexto fuit celebra-

tum coDCilium centum juratorum civitatis Barcinone in quo per

honorabiles consiliarios dicto civitatis Barcinone fuerunt pro-

posita sequentia: (9)

Co es que com divendres prop passat (10) los consellers de

la Ciutat de Barcelona (llj stants en la casa de la dita Ciutat

y principis del XVII. titolat al present: «Copia de varios diario» que guarda

èl Ayuntamionto de Barcelona, de sucesos memorables acaecidos en dicha Ciu-

dad, en direrentes tiempos desdeel ano 1249 hasta 16ll»que poeehiaavans

lo defunct hisioriayre En Anton de Capmany y de Montpalau y avuy lo pre-

dit Ajuntament, d'ensà qu'aquell disposà en son últim testament l'hi fos

entregat, com axis se complí lo 8 d'agost de 1814 per mans D'eo Ramon

Matzer de Dou. -Prenent per tema aquest assumpto han escrit hellíssimas

composicions, tant en prosa com en vers, nostres millors escriptor* y poetM,

guanyant üns joya, alguns dels últims, en lo certmen dels Jochs Florals.

í8) Lo importantíssim document qu'ara donem à llum. esharriat frag-

ment dels perduts llibres de del-liberacions del Concell de Cent que manean

delacol-leccló, entre'ls anys 1412 à 1443. ha estat fins al present descone-

gut e inèdit, com es de vèncer de tots los cronistas que parlaren d'aquest

fet. essent enrontral, fa molt poch temps, per voler de Déu. entre un lligall

de vells y oblidats papers que clasificavan los seients arxivers de Casa la

Ciutat, senyors Gaspar y Puiggarl, infatigables protegidors de tol treball

que contrlbuesca à l'aclariment de nostra historia pàtria, a qual bonaamis-

tat devem agrahir, no sols poder avuy publicar lo sobredit document, si

que també facilitarnos, ab exemplar arecte. los molts datosy consultas qii'en

tostemps nos han convingut fer en tan inapreuhable arxiu.

(9) Traducció: «En lo dia de disapte 29 del mes de Febrer de Pany bl-

góst de la nativitat del Senyor 14 lli fou cel-lebrat consell decent jurats de

la ciutat de Barcelona en lo qual per los honorables consellers do dita ciutat

de Barcelona foren proposadas las següents t !>' fer mein!

aquí, que si bé. ab poca posterioritat ;t son origen. <de 1 1T»~ a 1114), de

200 seredohí ;'i HM), lo nombre dels jurats del Coltell, n'obstant l'any 1387

per manament de lo rev En Johan 1. s'augmentà ;'i 120. queran los pro-

hómens que hi havia ai tindré lloch aqueix consell. Mes endevant cresque-

ren fins ;í 144.

1 10 l.o dia anterior 28 de Febrer.

II Sr^. . us . .insta en lo Dietari nombre 5 dalt citat, al tractar lo (11* «

de Janer. de In guarda dels molins de la Ciutat, eran I 'on-ellers. en aquell

any de Itl*. los honorables Kn March Turell. en Johan Fivaller. N' Arnau

neï-torrent. en (;..b eran de Carbó ven Johan Busot Lo mateix apar del

•Mem «rial de íur ronsvlluna i/tn comentà (o dia (fe la / fcuynrl

npóst»! Sant Andrl•lt ,h l'any i$ In nutivtl.it de Nortr* &rrj ik'ar

ment conegut per lo teslnmtnt Éeli Coinrllm,* en lo qual fevan avinents.

tít que ho eran esdevenidors, tols los Wffcrí eOfllI•nMt* v que re-tavan pen-



- 85 -
ab alguns honorables prohómens d'aquella per anar fer

reverencia al Senyor Rey segons es de bon costum de la dita

Ciutat (12) fossen stats avisats (13) per dos compradors de la

aiuda ó imposició del peix fresch (14) quis cull en la Ciutat, que

los compradors del dit Senyor rey e de la Senyora Reyna lo

dit die serien anats à la pescaterja de la dita ciutat de que per

part dels dits senvor e senyora los dits compradors lurs haurien

comprat peix fresch e daquell no haurien volguda pagar impos

siciójat sia per los dits compradors de la dita imposició lus lo-

estada demanada e los dits consellers sobre aeó hagut primer

consell 15) accord e delliberació ab los prohómens dessus dits

lo dit die de divendres après los dits consellers e prohómens

hagueren feta la dita reverencia al dit senyor e lo dit senyor

dites a ells molles bones e notables paraules de amor e dilectio

vers la dita ciutat 16; suplicassen al dit senyor Rey que fos de

sa mercè fes pagar los dits compradors la dita imposició axi com
ab humil reverencia sua erne tenguts devien com los Reys pas-

dents, quan Unia lo seu càrrech. go es, to novell dia de la festa d'aquell

sant apòstol; havent únicament observat, qu'en dit memorial se nomena al

Conseller segon «Fn-elle-» y no «Fiwifcr» i
derivantse tal volta, segons nos

apar, en son origen català, del nom qirantigiiament se donava al mestre de

íer «jiveUes» ó sia mivI/u». Al efecte convé notar que Llorens Valia lo escriu

en llati «Ocüí-vius». Zurita «Fm-iler» com lo Memort /, Abarca «Fibelíer»

y Feliu de la Penya «fïníteí» Això n'obstant lo usareu) com lo poble huy

io pronuncia, qu'es com modernament bo usan los seus il-lustres descen-

dents.

(12J Quan lo rev, reyna ò infants venian à Barcelona, era costum fidel-

ment observada d'e'xir los Consellers, ab lo= wergn«fs devant y las verguas

alsadas. à rébrerlos. mes quan eran à llur presencia las baixavan fins

hià tant que Is leixavan en la plassa del palau: lo sendemà los visitavan

(com era en lo cas present, si bé lo dietari anònim que tenia Capmany supo-

sa erradament estava lo rey en Moncada) anant-hi ab prohómens y fentrhi

per part del Conseller en cap un rahonament breu ab paraulas pertinents.

Feyan los Consellers igual reverencia al rey, lo dia en que quedavan elets.

Estàs y altras costums y antigas cerimonias se troban escritas en lo Ceie-

mnnviL Mls Consellers, llibre manuscrit en pergamí manat fer per los qu'ho

foren en i 64-2, del qual se'n conservan los sis exemplars que serviren per

cascun d'ells.

(t3> Valia y Comes diuhen equivocadament que lo rey manà l'hi fessen

venir lo primer ò principal dels 5 consellers, emperò lo ja mentat dietari anò-

nim, en part mesverídich, espres-a sigueren avisats per los del mercat,

encara qirafegeix hi anà lo quin ho era quart En Galceran Carbó, qual con-

versació ab lo alguazir y carnicer, que cita, es clarament apòcrifa, y nos

mostra tan sols, una de las versions ab qu'eralo fet relatat per losqueno'l

presenciaren.

1 4 1 E; à dir arrendataris d'aquest dret ó imposició.

(15) Aquest es lo primer consell de que mes avall se parla, lo qual, cem
se diu, hagué lloch després de fer la reverencia al rey.

(16) Veus aqut la refinada hipocresia d'un dèspota: lo rey qu'axí enra-

honava era lo mateix qu'havia malparlat en las Corts de Montblanch y lo

qu'unjorn après s'enujà deia resposta d'eixos Consellers.
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sats de gloriosa memòria e lo dit senyor Reymatex e les senyo-

res Reynes per tostemps haguessen pagada imposició de toies

coses à la dita. (17) E lo dit senyor los respongués qoete dits

compradors havien ben fet de no pagaria dita imposició com

axils hagués ell manat atès quel dit senyor e la dita senyora

segonseídit.senyor aíirmaba no fossen tenguts pagar imposició

de res que comprasseu ni \enessen e que per aquesta talió lo

dit senyor no \olia quels compradors seus 6 de la dita senyora

pagassèn la dita imposició. (18) E sobre aco los dits Consellers

com aquella hora no posquessen obtenir altre cosa del dit

senyor 1!) lo dil die de divendres après dinar atenents que en

recusar lo dit senyor e la seinora Heyna de pagar imposició a

la dita Ciutat ab humil revereneia e honor d-aquells era molt

prejudicial e damuòs a la dita Ciutat e ai públic* daquella com

les imposicions de la dita Ciutat.fossen a ella sosteniment e

vida sens los quals la dita Ciutat nos podrà sostenir lenguessen

un gran consell de prohomens de tots staments de la dita Ciu-

tat. 20) E en aquell fos delliberat quel dit die de divendres ma-

teix jal sia fos hora tarda perquè en lo dit fet anava molt à la

dita ciutat, los dits consellers acompanyats de XX prohomens

de tots staments anassen al dit senyor e per part de la dita

ciutat moll strament, virtuosa e esfforcada ab tota humilitat e

reverencia tornassen à suplicar al dit senyor que fes lornar en

possesió la dita Ciutat de collir, exhigir e reebre delí e de la

dita senyora la dita imposició, fes pagar aquella à la dita Ciu-

tat per los dits compradors de les coses que havien ja compra-

des e sen havien portades sens pagame imposició e daqui avant

de les altres coses que comprarien à ops del dit senyor deia

dita senyora 11 de les quals se pagas imposició en la dita Ciu-

lal e los dits Senyar e Senyora haguessen acustumat pagar. E

en altre manera siibrel dil fel fessen al dil senyor aquell virtuós

e effor at rahonament que als dits consellers fos vist menester

ab tota emperòhumil reverencia e honor del dit senyor. E los dits

consellers volenls exequir la prop dita delliberacio ab los dits

prohomens lo dil die de divendres ben ora tarda anassen e pu-

lasseu al palau del dit seinor per explicar à aquell qo (Jtiel

<17; iQuId admirable respecte é la persona del monarca al ferrin tan

justa petició!

la resposta a tan humil pregunta! Clarament te compren no

coneixia uquesl rey. lo incomparable valer que tenia la adelitat) amor de

sos súbdits, tan exaltats per las merescuüas llobansaa que d'ells n*havlan

us anlec< fsi r- Kn M o li l lo iiiiina En Pere 111 lo del punyalei,

- m io benigne, Pere n lo gran j En Jaume i lo conquei

10 ou, ni ni.- orgull havia Pau, mes creixia la prudent ka

í—t rou lo 1 1 iiiiít consell i*n que s delllberií la segona anada dels

Consellers al palau que i\« tingué efecte algun, per no voler r< bi

iQuisapal ai onnr lo Lumulto del poble embravit, restà n#rucb, tement

podria esdevenir un terrible moll!

Es ii-enti-ti.il'. r. à utilitat " proüt del re| 6 reyua.
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prop dit consell haviedelliberat.tE no poguessen parlar ab lo dit

senyor com per part d'aquell lus fos dit que aquell vespre no

podian parlar ab lo dit senyor ne lo sendemà demali fins après

dinar à las tres ores. E los dits consellers e prohomens après

que foren retornats à la casa del Consell de la dita ciutat con^
siderants que en lo dit fet anava molt à la dita ciutat e al sta-

ment daquella que delliberassen per la rahó dessus dita fos

appellat e celebrat consell de cent jurats de la dita ciutat per

deseàrrech dels dits consellers per ço los dits consellers havien

fet apellar lo dit consell a notificaven à aquell totes les coses

dessus dites a fi quel dit consell ves bé e consideràs sobre

aquelles e acordàs e deiliberàs plenament e madur» ço que lus

plagués e fos vist quels dits consellers degnefwea fer en lo dit

fet. 11

E lo dit consell ííí «ran e notable en cascun stament estant

reposat sobrels dits affers per algun espay de temps competent
delüberà e volcb Í5; ab humil reverencia e honor del dit

Senyor Rey quel dit Senyor Rey e la Senyora Reyna lurs fills

e totes altres persones de qualsevol condició ó stament sien qui

sien tengudes e haien acustumat paguar les imposicions de la

dita Ciutat !' si compren algunes cosa o coses deques pach
imposició en la dita Ciutat, paguen e sien tenguts pagar la dita

imposició als compradors o cullidors daquella en tot cas axi

que la dita ciutat sie mantengude e conservada en sa plena

possesio de demanar, cullir. exhigir e haver la dita imposició

22 • Veus aquí lojuhi que quiscú tenia de las suas facultats pera notra-
vessarne jamay los límits: !a potestat executiva pertanyia als consellers y
la llegislativa de la Ciutat, al gran Consell.

lo segon y pus memorable. desprès del qual veurem hagué lloch la

•I.* anada al palau. A ell se refereixen los autors que sols espressan se

reuni una volta concell de cent.

Primera decisió que prengué lo dit Concell.

CÍ6) ; Aprèn, poble estimat, aquesta profitosa llisó d' igualtat devant la

iley y de segur que quan la c-mprenguias. menysprearàs lo mt-e/lunient

comunista ab qu' ara pretenen enganyarte los embaucadors de ta erédula
ignorància! [Pensa sempre qu- una igualtat matemàtica no pot existir entre

'la homes: tots son semblant*, emperò diferents, mes qu' examinis los mem-
bres de llur cors ó las facultats de la sua anima, arreu trobaràs lo mes y lo

menys; cascú ha perçò d' ocupar lo cercle social que li correspon segons
aquella* matexas potenclas. l'n sol es lo punt de contacte de tota la huma-
nitat: la obediència a una lley universal, la inmutable lley divina, mare de
totas la* lley-; humanas. que 'ns empeny en vers lo comble del progrés per-

--im de nostra espècie, mpntres nos mostra l'origen d' ahont havem
èxit per voluntat del Tot potent! ;\'o t' e-coltis als qu' únicament te parlian
de drets, donant al oblit los debers qu' has d- observar, ans bé digalshi que
tot en lo mòn es relatiu y que sen* lo cumpiiment dels uns no pot» vindicar

| dels altres, puig es sabut, que qui guarda lo* justos drets de tothom,
te forsa per exhigir lo respecte degut als que ;i ell 1' hi pertocan!—Ues
diria encara, emperò no e«sent aquest lo lloch de ferho, ja ni ha prou.



dels dits senyor e senyora e de lurs fills e de les dites altres

persones segons forma, sèrie e tenor deies conressions, provi-

sions e privilegis que la dita ciutat ha de les dites imposicions,

e segons es acustumat en la dita ciutat. Encara mes volch e

delliberà (27) lo dit Consell ab humil reverencia e honor del dit

senyor que si algú ó alguns de qualsevol ley, grau, stament,

dignitat ó condició, pus no fos lo dit Senyor Rey ó la Senyora

Reyna o lo senvor príncep o la senyora princesa ó algú ó al-

guns dels altres fills del dit Senyor de fet volia fer o venir

contra les dites imposicions de la dita Ciutat e los privilegis,

provisions, concessions e usos daquelles en tal cas exceplades

emperò tostemps e sinó entesos les persones dels dits Senyors

Rey e Reyna príncep e princesa e dels altres lills dels dits Seu

vora Rey e Reyna e lurs dignitats les quals emperò tostemps

entén e Vol haver segons deu en aquella senyoria, feeltat, re-

verencia e honor que feels e naturals vassalls deuen e son

tenguts. tots los altres dessusdits sien haguts e tractats per

enamichs de la dita Ciutat e de la cosa publica daquella

segons que per forma, sèrie e tenor dels dits privilegis, con-

cessions e provissions, us e consuetud sitt permès a la dita

Ciutat. E volch e ordena lodilConcell (49) uue sobre les C

dessus dites e en defensio daquelles, e encara en conservació

e defensio dels altres privilegis, gràcies, consessions e usos de

la dita Ciutat, (30) los honorables de la dita Ciutat ab consell

de XXX prohomens ó mes de la dita Ciutat de casc un stament

los quals fossen elets de present per los dits Consellers

en lo dit Consell e los quals los dits Consellers pusguessen

créixer en après en aquell maior nombre qoes volrien e va-

riar una vegada e moltes allur bona coneguda, fossen aque-

lles provisions que fossen notòries e als dits consellers e

prohomens vistes faedorese aquellas abgran e sobirana unitat

eeffors execulassen tostemps salva la innada feeltat de laCiutal

e la senyoria, honor e reverencia dels dits senyors e de lurs

fills, axique tot hom que compra ros on la dita Ciutat pacti

imposició segons deu e es acustumat, e los dits privilegis, gra-

(21 ; Segona decisiu' del Corneli.

(28) Digader» aquest oàstien per tan greu delicte*

(28, lercera decisió. En Loias es de véurer U»' après de Badarà* molt

la resolució que g* bavia de pèndrer, dependia sempre aqueixa no sou

prudència dels UlttsLrefl proeer» si QOfi també de la Justicl* en I' aplu acio

de las u r v - \ eonsuetuds del Principat, maj perellaoblld

(30) SI los savis Consellers y prohomens assistents en aquest consell,

ha,;,,, mirar ab los ulls del pervlndre, naorlao contemplat com

aquesta primera nafra inferida per lo rej al- drets del poble corseca l exls

tencia lliure d, Is catalans, inonnl desprès de :in»an\s<le malaltia, l'octifa,

que «retaiii bavia reliexit de bou La vida d.' sostres llibertat», mc> fou una

il•lusió: los tirans mudaren sols de vestimenta, ahl un- porUSM I* pròpia

avuT los novell-. I' han demandada al IfOOOeuI entusiasme del polde pera

amagar millor los licll que 'li podreixen y l' amoïno que l-
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cies e concessions romanguin salves e üleses e à la dita Ciutat.

(31) E que per rahó de les coses dessus dites los dits consellers

pusquen fer en nom de la dita Ciutat aquelles despeses quels

sienvistesnecesaries ó faedores sens emperò donar alguna cosa
en nom de la dita Ciutat. Donant e atorgant lo dit Concell als

dits consellers e prohómens plen e ample poder e tant com ell

matex ne ha sobre les coses dessus dites totes e sengles e de-
pedennts daquelles e libera e general administració ab plenís-

sima facultat axi que tot çó e quant sobre les coses dessus dites

per los dits Concellers e "prohómens ó la maior daquells serà
dit, fet, despès, manat e exequtat ab les salvetats dessus dites

e no en altre manera vàlega tant e haia tanta eficàcia e valor

com si tot lo dit concell de cent jurats ho havia dit, fet, des-
pès, determenat e exequtat. E sie tengut observat per tota la

dita Ciutat e los singulars habitadors daquella axí com à acts

ó actes de concell de cents jurats de la dita Ciutat. [31] Derra-
ment volch e ordena lo dit concell de cent jurats (33) que tots

aquells qui serien elets per los dits Concellers per aconsellar
e aiudar lus en los dits afers hagen venir als consells en que
seran demanats e apel•lats per part dels dits consellers, e si per
ventura algun ó alguns dels dits prohómens noy volien venir
quels dits concellers ne poguessen forçar e fer forçar
aquells. (34)

E feta conclusió del dit concell romanent aplegat lo dit con-
sell los dits honorables consellers apartants à la un angle de
la sala del dit consell elegiren XXXVI prohómens co es XII
prohómens de cascun stament (35) e nou doctors ó juristes los

quals son aquets ques segueixen:

En benet serra maior de dies. Enfferrerde gualbes.
Kn guillem olirer maior de dies. En galceran dusay, cònsol.

^31 i Veus aqui la balansa de la justícia, ni mes ni menys: honor y rev

rencia al rey, que molt estimavan, com à bons iills, però també inmacutada
conservació dels privilegis y concesions que mantenian prospera la cosa
pública.

(32) jQuànta confiansa havia en poble en los ciutadans qu' obtenlan
la suprema magistratura, los éforos de Catalunya", al concedirlos aytals fa-
cultats de dir, fer, gastar, manar y executar tot lo qu' ell, representat per
lo gran senat, podia fer!

33) Quarta decisió subsidiària de la tercera.
<J4> Sempre que la pàtria està en perill y ha raester de sos fills, tot*

ileuhen ésser promptes en treballar pera son bé y salvament. Axí ho com-
prengué lo consell al ésser tant previsor.

(35) Comes y lo citat dietari anònim fixan en 12 lo total nombre dels
prohómens acompanyants, quan foren 12 de cascun stament, jo es 36, à mes
d«ls 9 juristas consultors, pera obrar ab tota conexcnsa de las Ueyi. Dit
anònim nos espliea lo intent qu' ab asta elecció tingué lo concell dih«nt
qu' era «per pór que si lo rey feya ningun enutx al consellers, que foss«n
socorregut*.»
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' antboni bugot. En johan cesanages, maior de dies.

En luis de gualbes. Bo p. oliver.

En ramon der.plà. En raíel ferrer, consol.
En berenguer dez cortey. En guillen colom.
En íïrancesch de conomines. En pcre de muntrós.
En benet do marimon. En johan de junyont,
En tomas oliver. En jacme colom.
Kn ffrancasch de camos. En nicolau ferrer.

En galceran do gualbes. En nicolau pujada.
En johan lull. En però fuster.

Misser guillom pere bugot. Misser bonanat p.

Mossèn nesperandeu cardona. Misser ayino dalmau.
Mossèn benet dospont. Missor francescb çasala.

En guillem andreu, notari.

En barlomeu cenós, specier.

En ramon degua, barber.
En jacme topi, brodador.
En johan manera, frener.

Narcís seguer, sastre.

En march canye?, argenter.

En (Trancesch bastat, sabater.

En bages, pellicer.

En garcía d« sala, tintorer de li.

En johan dalmau, texidor de drap de li.

Eo berenguor orriols, assaunadoi.

Misser vicens pedruja.

Misser pere descoll.

Misser guillem ros.

La qual elecció retornats los dits consellers en lur loch «to

dit consell de lur manament fou publicada enconlinent al dit

consell per mi Benet Esplugues Notari scriva del dit consell qui
la dita elecc/ó hac segons di\ acceptable y plasent.» (36)

Revestits los consellers d" aytal autoritat y poders, no nen-
saren ja sinó en los esforsos qü' havian de fer pera complir lo

(3f>i Fins aritií arriban. ab aquest document, los dato.» mes segurs tro-

bats avuy dia, sobro lo fet que "ns ocupa; potser cu l' osdovinador podrà

comprobarse la veritat ab mes novas, paro ara tenim >nlsament per consul-

ta, à mes dels crostitac y escriptori dels segles \\l > següents, lo Dietari

municíiial y lo predit anònim, dels quins pendreni sovint llurs paraulas pe-

ra que nostres llegidora bagian una certesa mes pròxima de la que i* AarUa
las nostras. Ituseant onlre 'Is autors t'ontemporans encontrem a en Pere

Toiine, i|u' escriliia li an\» apro>. lo quin u mostra tan concís que sols nos

diu, en lo capítol |.\\1: «rom fou (U re> a barcelona desagradi* ab los de

I i ciutat per ceris drets que li feyaa pagar en l.int qucl rej se i>que de la

ciutat»; y a en Pere Miquel Carbonell al qual troben que parla ab molta

parcialitat é injustícia en lo pocli qae Irada del dil rej Ferrando.
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delliberat y aleansar moltdesirament del rey lo respecte al fur

maljurat per son capritxo. Estaves en a\ó. quan */o conseller

en cap m* era en March Turell se feu malalt e axi totas las

feynas vingueren al segont qui era Joan l'ivaller* (9ï) lo espill

dels ciutadans, qual poderós ardiment.de qir estaba rublert

lo seu animo, pera la defensa y salut de la pàtria, serva ben
ferm y segur son enaltiment y glòria. Res I* lii era. sacrificar

la breu vida sua, pera lo frioniph de causa tan justa, al po-
saria en las mans d

k aquell rey qu'hahia set de venjansa con-
tra 'Is catalans, perquè altra vida millor desitjava, aboni los

oys ni malhauransas no hi han cabuda. Axis es, qir haven I ell

de tindré lo parlament ab lo rey. segons costum, com à Con-
seller en eap que representava 3S y tement, ab ralio. caigués

sus ell la fúria e despit reyal, detèrmena, «ordenaria casa y
bens fent testament, y tancades las portes y /inestres de sa casa,

ta muller e filles molt desconsolades en un eslrado despedides

d' ell y de sa vida; confessat y combregat » (39', juntàs ab los

demés consellers y prohómens , cobrintse tots de negres
vestimentas.com y també los verguers que *ls preeehian ab
las vergues tapadas, per amostrar al rey lo gran dol que los

seus vassalls tenian. Dol moll pahorós. en veritat, puig, esear-

nida la dignitat del poble barceloní, aquest «r enceguè y em-
bravi» (49) d' aytal manera, que parexia una nafrada fera quan
irada se revotea y \a gemegant ab tristos udols, enardint la

sua ràbia à cada nova fiblada que "s sent, y con tan que estava
molt «brau e fer; y lo tumulto y avalot contínuament crexia y
uns ab altres t animaven, exorlaven y moderaven.» il

;
Las

portas de las casas se tancaren per previndré un fracàs y ar-
màrentse los ciutadans puig «tots los officis foren ajustats que
si altra era que los consellers fossen socorregnts.» 19).

Una jornada y mitja n' habia passada d' ensà lo succeint en
la pescateria y tothom aguardava ab impaciència lo fi de la

qüestió. Quanexi laembaxada de la Casa de laCiutat,feu dreta
via cap al palau, animats tots los qui laformavan, durant lo

eami, per los clamors del poble que 'Is envalentava, assegu-
rantlos sa prompte ajuda cas de ferlos un mal pas. Entraren y
prest pujaren al estatge del rey, mes al ésser à la entrada de
la cambra, com Fivaller anava devanter, tustà la porta y ab

(37) Dietari anònim que posehí Capmany, citat.

($8) V Ignorància úohlit de la cÒ9tnm ern' existia entre ' Is Consellers

de tindré lo en cap, la veu primer y a voltat únicament que 'Is altres, ha
produhit I' erro en que caoben Comes, Valia y altres de dir que Fivaller

pujà sol en lo palau, sens mes acompanyament que lo d
- un verguer; però

paraulas robsegnenú d' altre autor nos probaràn lo contrari.

(39) Comes: H i « t
.

•* de I. Fivaller: citada-Valla refereix aquesta prepa-
ració de Fivaller ah una* minuciositats ridfculas y quasi inútils.

í J il Comes: citat.

Dietari anònim: citat.
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ella mig oberta, interrogàli lo patge, per tros volias. <-,si ora
Johan rivaller? perquè I' hi havia manat S. A. (juo do dexàs
(Mitrar altre qtr ell. A lo qui per tres vogadas li 'n feu esta res-

posta: *0 hem dexeu. entrar ó no, jo so Conseller de la Ciutat
de Barcelona y vinek per lots per ço poch aprofite interro-

garme de mon nom.» (43) Oixquó lo rey tal contesta y tost

mana al portaler, franquejés lo nas als consellers, Hespeoteo-
sos aquests en tostemps, molt prudentment lo reverenciaren,
emperò, ell llavors al veurels humils, roconvinguols d' una
manera de sobras greu é injusta, queixantse de no posehir
I- inmunitat, qir altres per privilegi havian, de no pagar la

imposició. Llarch l'ora de relatar lo notahilissim discurs ab
qir en Fivaller respostejà al monarca, defensant los drets y
concessions fetas de vell temps a la ciutat, que per sort DOS
tr nscriuhen alguns cronistas (44), emperò com nostre desig

no es estat d' altre que de tramèlrer un bon juhi d' ell y de lo

resultat que n'esdevingué, direm ah un antich autor (45) que
molt noblement, e ab santa anima parlà ab lo Senyor liey e di.r

moltes e, diverses paraules casi amoxaulo e metcnli ab raho que
volgués y degué» pagar, que las cosus qu' ell avia jurades e pro-

mesa* eran de tenir e serrar.» V segueix lo mateix dihent: B to

rey may rolgn, 1 consentir en pagar dita imposició í(i e llavors

com los consellers ah los prometis aguessen prou parint al Senyor
rey '/i~) començats ò convengnels i/ne li aguessen de ilir las cosas

sciguents. Senyor pns que Vostra Scni>oria a jurats tots los privile-

ges de aquesta ciutat, tots aquell* quil» trencaran aeeptat vostra

persona e de la Senyora Regna e de tostre primogènit tots mor-
mn. E llavors to Senyor liey se lleva molt fello e irat e entrasen

d lo retret e alia ell aplegà son consell e lot consellers sen ana-

een, e lo consell del Senyor liey pregà lo reu <jiicll fos content de

ragur la dita imposició, ejamay lo n y ho volgué fer. (48] »to con-

sell rcil feu determinació que pus lo rey no volia pagar qu' ells qui

eran en lo consell que pagassen.»

Venent los consellers de la Ciutat, obstinació tanta, desesps
raren de lograr à bonàs lo intent del Consell d' aquella y sor-

tiren del palau, com dalt es dit, pera detormenar ab los proho
mens una pus greu resolució) Victorejàls lo poble al \eurels

<'\ir il•lesos, cridanllos arreu: « j h.sru Fivaller\ viscan los

consellers llibertadors de la pàtria ! » lins qu* ab prou engunias
arribaren à la casa del consell. Poch temps après de son retorn

II) Valia v c.imis: abdoi eltaU.

iKiiuin iii•i dietari Inedll que tenia Capmany.

Corn diferent de laqoe refereixen ditsGomti \ Valia respecte é

baber accedit i<> rey taa Búpiieaa deii sens consellers que reyaa la

malparada.
1 47 ) Kx;is parautai venen en ajada de lo que dit dexea en la aota

(48) Loi Di•toriayre• qu'apeilaree tmoendnint y jimí* & aquest rei

.'•n lleiclt estan paraulae, de segar no naarlaa rtst en ell tanta virtut
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à ella « vingué mestre Benet de Gualbes lo cual era vici-vanceller

del senyor Hey d casa de la ciutat e lo consell de cent que tostemps

estava mes (41»; e aqui ell feu fcrmança de pagar tot ço e quan los

ministres del senyor Hey com)>rarian. quels dexassen la imposició

quell la pagaria, é axi fou que ell. pagava, é axí hagué fi aquesta

qüestió 1 5(í .

Fortament enujat lo rey, al pensar que lo poble havia guan-

yat en tant renyida palestra, no pogué romàndrer tranquil

dins la ciutat, per" lo que partí d' ella en vers la castellana ter-

ra, lo dia 9 de Mars 1)1 »JI com hagué» caminat y fos lluny de

la muralla obra de sis mil pasos [l')*)», tal volta en Molins de

Rey [ó da reitg) distant una hora de Barcelona, ahont hi feu nit

<> com los consellers anaren per pendre comiat : lo rey M si volc

girar per donarlos d besar la ma. É après d pogués jornades

feu la via de Seragoça- é com fon en la vila de Golade aqui lo

mal lo sobrà é hagué aturar aquí ">3 .« Mes com lo rey cada

jorn anés per pitjor del mal que sofria, volgué la ciutat, per

conservar lo privilegi que tenian los consellers > ciutadans de

\isitar. cuydar y procurar la cura de la reyal persona durant
tots los dia's de fa malaltia, y, si necessari era en las vetllas y
col•lacions, enviar à dita vila una embaxada que marxà als 18

del matex mes, composta dels honorables Joan Fivaller, en Ra-
mon Dezpla, en Benet de Marimon y Miser Vicens Padrissa ab
llurs metges, scrurgians, misatgers y escuders pera curar y
servir ai rey (54). Retornaren à Barcelona desprès d' alguns

40; Gran batia d' essor la temensa de disturbis, quaa lo consell estava

sempie permanent.

(50) Comes y altres nos donan coneixement del nem dels consellers re-

yals que suplicaren al rey papàs la imposició espressant foren en Guerao de

CerTelló, en Guillem Ramon de Moncada y en Bernat Cabrera, mes no con-

venim en afirmar que 'Is dos primers satisferen la aiuda del peix que lo rey

devia, de ço del seu, quan acabem d' examinar nos diu lo dietari anònim
sobredit, fou en Benet de Gualbes: potser lo cronista equivocà lo nom ab

Bernat de Gualbes. un dels compromissaris de Casp y vice-conseller reyal.

però nosaltres podem assegurar que n lo manuscrit original diu »Benet> —
Ouisvulla dels dos que sia, son desprendiment y generositat es digne de

gloriós recort.

(5l> En lo dietari de la Ciutat nombre B y mes de mars, se llegeix :

«Dilluns à IX de dit mes—Aquest dia pasà lo Senyor Rey d' aquesta Ciutat

qui s' en anava en Castella.» Consta igualment la sortida de la Reyna losen-

demà dia to.

i òt \ Valia y Comes : citats

i KS; Pere Tomic : histories é conquestes etc. citat— Comes refereix que
muntà lo rey al Monastir de Ntra. Sra de Montserrat ahont confessà y com-
brega y estigué dos dia* , baixant après à Igualada La dolencia que tenia

era «mal de pedra» de modo que no podia caminar y havia de fer lo viatje

ab unas andas y basfaios que "I aportavan.

(54; En lo dietari nombre 5 dalt citat, se troba : «Dimecres a XVIII
dies del mes de Mars— Aquest dia passaren en Jeban Fivaller conseller, en

Ramon Deipla, en Benet de Marimon e Micer Vicens Padrissa que per part de



dias tos predits embaxadors per negocis de la ciutat [oS . j com
por part de llurs correu cu Bertran deTamaril que venia dljíua
lada, fòs manifestat al Consell, en 22 d* igual mes 56), cpuexia
que lo mal deJ rey era de mort. feren \ia de nou lo dia :ií>

.">"

cap a aquella vila pera DO dexarlo lins a sos derrers moments
A\i lio cumpliren tols però moll especialment Fivaller, al» tants

serveys <> diligència*, qu* es diu fins I lii xuclava las llagasau
la sua pròpia boca 38), per lo qual posalhi aquell tan gran ca

ritívo \ amor, qiral contemplar tanta •. irtul en sos fidels vas
síi lis verament se penedí del despit ab que 'Is havia tractat per
no prou conéxerlos, y, fent cridar ai dit Fivaller. après d* lia

vers;> reconciliat ab Sostre Senyor, / hi demanà perdo en

de la ciutat tir Barcelona y en nom seu. propi per lo que sa persoti i

pati en lus tribulacions que passaren en Barcelona dihent, que pla

gnt fos estat à Deu que ell hagués ses importunitals y no sou mul
consell; y mes li digué '/ne tenintlo per tan fidelíssim, li havia do
nat cúrrerh de sa ànima, y i/ne li de càrrech nnu jo$

qual H donarà molt peus unint y afany, lo qual era lo príncep .'

Alfonso son fill, lo ijuul ni après de sos dies liana dr %er ren x\ h

havia de smreliirni sos regnes, al qual no surin à quin tudor n

rador de sa persona y regnes mespdelíssim que a ell lo d

eom en son testament ho liana deixat ordenat) y ai.ri quel pregava

queab sa fidelitat [que ell hi confiarà), minis per la persona. -

y regnes del dit príncep I). Alfonso son fill en après n

59 ,«

].i ciutat arnaren ai Senyor Rej qui ora vn la víi.i d' Agol&da è malalt de

mort.»

I Rúbrica de Bruniqiier, t. 1 cap. Wl: Malaltia* y niorl< de i

Prínceps de rasa real rol. isi retro.

(50] Dfetarl sobredtl novembre ."> de la ciutat.

(57) Rubrica de Branlquer: t. y cap. citat.

[58) Comes: Historia de Johao Fivaller ; Mamí Catalunya
part. i cap r cita de Roman : Sermó rúnebre en las ei«

qulas dels catalans, pag
~

(5J (.'imt's ,i\í< no» Im tramet, mes saber Uns ataont arriba la veritat dl

; araulas respecte • la última disposició que Ou en Igualada lo r>-

ran, difícil es de prefixarho. Marclllo en sa Crisi, part. |.' cap. II,!

cita de Roman Serm. fu,n. en ia> exeq. dels Catal.
i

tnals lib. w, cap. lv. d' esta mam tguran, referintbi

l'Últim a In codicll que diu ohraha (perquè
1

ara nu !i liem trobat) <*n I* arxiu

de la Ciutat, del (|uin e<mles>a. que res ne p.ulan. com es ver. Iiw altre-

çroalslas, perp si. > en aspecial Çurlta del Ustament a qu' ell se contrau

lo qual fou otorgal en Perpinyà afg lo octubre de lílï. Qoe lo ny codlcila

en Igualada, nos apar, no hi ba que posarbo en dupte, puig Totnlc, qu' en
contemporàneo seu nos exposa que «stant aqut [Golade d Igdalada

ordenar de sos n
. on /i/í lo jiri f*t* >

I li eorec qutldondt recapte al infant Htm Pedró ton fiilé

faula sa filin dona Elionor d atret ;

la dita vila d- Çuolada tany Nil CCCC Wl a 11 d,- abtiUfou»
ral al tftonattir de pobtel <ib «ruti lonoi • Mol per ço lo bon rrlteri COB•SM
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Ab aquesta hagué tot acabament lo dijous à 2 d' Abril del

predit any 1116, ben prop mig dia, exint 1' ànima del rey d'

aquesta vida, ab lo perdo de Dèu, del quin n' havia molt mes-
ter, axis com ab lo dels homens que regí y cap mal I' hi vo-
lian. Son primogènit N' Anfós, y lo conseller en Joan Fivaller,

acompanyaren lo cors re} al al Monastir de Santa Maria de Po-
hlet, ahont fou enterrat y se 1' hi feren grans honras y cerimo-
nias que costejà la Ciutat ab notable desprendiment"y noble-
sa 60).

i
Veus aquí, la fi d' un rey malaventurat, víctima de son or-

gull! ipFeneune exemple d ella y admireu tostemps las pre-
clarissimas virtuts dels consellers" y prohómens que defensaren
nostres drets! ;Ara fins 1' any vinent, si à Dèu plau!

Barcelona y Agost 14 1870.

Andreu Balaguer.

Als tontos trayéuloshi la llenga y 'us semblaran sabis.

MA VINYA. '

Beneyt per sempre mon

que tragué artiga ben treta

y 'm plantà ceps pampolosos

que llevan mès quant mès llevan!

que no necessitant apenas lo primogènit N' Amfós, per sa quasi major el is

de iï anys, cap curador y menys tudor en lo gobern del regne, es lo mes
probable que son paro encomanàs, solament à Fivaller. en dit eodicil cuydét

de son enterro, y qu' aconselli*, segons deber de bon patrici, al nou rey sí

'l veya ab perills que portassen lo mal regiment de tan üdelíssims vassalls.

Es de creurer. també, que lo conseller complí aytal missió quan d- ell se

diu, que lo acompanya à la conquesta de Nàpols, valentl'hi son heróich

procediment títols y honors qu' en abundo 1' hi donà lo .S'hi Rey IV de son

nom en Catalunya
Per aquest enterro trameté la t iutat à Poblet un pali d'or j l#o

braadOM de cera que costa à rahó de 2 sous 4 diners, valent los Imperial»

T7 lliuras. Lo aniversari se cel-lebra en Barcelona lo dia 2i d
- Abril j forei

feta> irramallas de trellis iroba de dol; pels Consellers y Prohòraens, Mlsat-
gers y Escuders de Consellers ails com altres servidors de la Ciutat que cos-

taren totas 18i lliuras 8 sous.— Bruniquer dona uquestas novas.

(1) Del llibre Inèdit «Mel r Fil,»
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iQuin such es lo séu tant bo,

que jamay puja à la testa,

que *8 queda al bell mitx del cor

y tots sos sentits li alegra!...

En un sol plat lo bebém

la boca d* ella y la meva,

y nó T un després de 1' altre,

puig... sabem millor manera.

Remullats que son los llabis,

me mira y jo 'm miro à n' ella,

y 'Is nostres llabis s' acostan,

s* acostan mes... y s' unexen.

^S' unexen pera privarse

de que 'n surti la riallera,

ó saber si la dolsor

igual abdosos la senten?...

Ab una ma vaig jugant

ab sa arrecada vermella

y faig ab 1' altra enujarla

esbullant 1' or de sas trenas.

Burlant axis, vé la nit,

y damunt de vostras testas

hont se gronxa espès ramat]*,

se 'n van à joch las aucellas.

Y surt à véurens la lluna,

y surten llampants estrellas

que 'ns provan quo no hem sentit

lo toch d' Oració del vespre.

Reneyt per sempre món a\i.

que tragué artiga i^n treta;
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iguardéula de pedregadas

Sant Patró de 1' amor meva!

Girona y Abril de 1869.

J. Riera.

LA QUARTA MULLER.

Un burgès de S. Aniol va trobar en lo carrer al vell Mestre

Cabell vestit com un nuvi.

—Hont aneu tan bonich, Mestre Cabell, à n' aquesta hora?

—Vaig à casarme.

—Us torneu àcasar, Mestre Cabell? No heu enviudat fa poch

de vostra terça dona?

—Si no 'us sab mal me torno à casar, sí senyor. Vaig à veu-

re qui 's cansarà mes aviat, si Deu de matarme las mullers ó

jo de pendren de novas.

(De l' Armana provençau.)

À LA MEMÒRIA DEL PINTOR CRISTIÀ

Fredor ieh Owerbeek. (1)

Es la vida un romiatje

à un altra vida infinita,

lo cel es la santa ermita

hont fa 1' home etern estatje.

Camí que allà dalt nos porta

es estret y perdedor

y à voltas vé la foscor

dexant 1' esperansa morta.

(1) Fou llegida aquesta poesia en 1* Acadèmia qne celebrà I" AUneo Ca-

talà de Barcelona, en commemoració do la mort de dit famós artista.
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Mes sort que de tant 69 tant

prop de líi grenyada timha

troba 1' hom quan la fe minva
un estel que '1 va guiant.

Y quan cansa la jornada

y 1' viarany se creu perdut

s' esbargeix lo cor retut

trobant beneyla petjada.

Mes enllà creu termenal

plantada per giny di\ i

nos assenyala l

- caim

de 1' ermita d' alia dalt.

Y al fi joyós lo romeu
traspassa del mon la tità

y entrant en la santa ermita

s' adorm als brassos de Deu

\

Llum santa fou Owerbek,

guspira del cel saltada

y d* ell cada pinzellada,

es del cor un debalech.

Lo temps de belles niadones

feu torna ab un pinzell célicb

la seva y la de Fra Angélich

eren ànimes bessones.

Lliri tardà que ha llorit

en lo temps de la gelada;

jsa flayre tant embaumada
ditxos aquell qu' ha sentit:

Quelcom del cel se somia

mirant del artista un drap,

\ es que |' pensament del cap

un cor creyenl I' embellia.

Sa gran ret del infinit

la Religió sadollava,

tan be 'Is angelets pintava

perquè 'Is \e\.t cada nit

Kn sa inspiració tenia
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del pur sentiment la norma

y per ço 1' humana forma

ab roba del cel vestia.

Ell sentia tot l
-

encís

de la santa fé cristiana,

ab ell 1' art es la campana
que 'ns recorda i paradís.

Frederich es un estel

que se 'n porta amunt la vista:

;Benehit siga 1' artista

que 'ns fa alsar los ulls al cel!

Vtch 1870.

Jacme Collell

COMPTE RODÓ,

La dona d' un que li deyan Pere y passava per ximplet es-

lava malalta de perill. Lo seu marit envià à cercar lo metge

—Senyor metge, li diu axis que '1 veu, no mes tinch que

vinticioch duros; doncbs be tan si mateu com si cureu a ma
muller, vostres seran mos vinticinch duros.

La dona morí y i metge ra demanarlhi lo preu de las visitas

Lo viudo li preguntà:

—Heu matat à ma dona?

—Home, quina pregunta'7 Es clar que no.

—L' heu curada?

—No, per desgracia.

—Donchs, senyor metge, pactes son pactes. Jo 'us vaig ofrir

vinticinch duros lant si curavau com si matavau à ma muller,

vos mateix confesseu que no heu fet ni una cosa ni altre,

sent aixís no us dech res y estem en pau.
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MIGRANSA.

CANSO.

Ve la estimaria nr aymia

en que tot canta alegria;

la aubada que anuncia el dia

y fins la estrellada nit:

y en raitj de ditxa tan santa

sols veig tristor que m' espanta:

pus ma pena es tanta, tanta!

Es tant gran lo meu neguit!

;Ay nina, qui pogués ser

com 1' aurenel viatger!

Envejo las aurenetas

que batentne sas alelas

lluny s* enlairan las pobretas

deixant esta vall de fel.

[Qui pogués ser, nina amada,

solsament per una aubada

la pobre au tornassolada

per volar fins al leu col.

;Ay nina. qui poguc- Ml

com I' aurenel viatger!

Volador à tu vindria;

y al brillar lo trcneh <lel dia

del teu so 't despertaria

ablo mes tendre piular.

Mes ay! ingrata quimera!

Prou I' anhel me desespera

mes no tineh nina cncisera

alolas per ornsà I mar.

jAy nina qui pogm

com I' aurenel viatger!

|Qm alegre vindria ufana

ninela la mes galana;
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y en ta ma petita y blana

repòs tindria mon vol

y conort à ma migransa
fora ton bes de esperansa;

mès la sort lluny teu me llansa

enveja dels raigs del sol.

jAy nina, qui pogués ser

com I' aurenel viatger!

Ma vida passo en tristura

pus vaig perdrer la ventura,

ma estimada criatura,

prop la boreta del mar:

y envà cerca 'i com y 1' hora
la meva ànima que plora

y lo mèu cor que s' anyora
de poderla anà à buscar.

jAy nina qui pogués ser

com 1' aurenel viatger!
A voltas miro la onada
que com cinta platejada

d' agrench flaire saturada

vé à rompres' prop lo mèu peu.

y al morir en 1' aspre arena
mon cor sobreixint de pena
apareix que escolta, nena,

aquell dols y etern adéu.

|Ay nina qui pogués ser

com 1' aurenel viatger!

Adéu que 'm recort I' aubada,
la gota de la rosada,

la pau de santa vesprada,

lo ronch bramar del torrent;

lo cant de la cadarnera,

la flor qu' esclata encisera,

lo verdor de la pradera,

tot recorda aquell moment.
lAy nina qui pogués ser

com 1' aurenel viatger!
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^.Pot serhi infern mes terrible

ni penar mes increible

que '1 amar un impossible?

No; jamay, en veritat.

[Conta (lonchs si ab rahó ploro

si he perdut tot quant adoro!

Por^om' anyoro.! M' anyoro...

y 'm migra la soletal.

iA y nina qui pogués sor

com 1' aurenel viatger!

Eduart Vidal Valknciano.

BON NAS.

Pep, cego del meu poble, tenia un xicot que M menava de

porta en porta à fer la capta. Era un bordegàs de la pell del

dimoni y s' deya Oriol.

Un dia veuse aquí que 'Is d' un mas li van donar una tor-

rada sucada ab vi. L' Oriol que no tenia res de curt ni des-

menjat 1' agafà y tot donant las mercès al qui li havia dat

sens anomenar la cosa donada, se la crospeix.

En Pep olorava, olorava, y l' Oriol motxo y mut, camí ral

avall se 'n duya al pobre ceguet cap à un altra masia.

De cop Pep s' atura y pregunta.

—^Bigas, Oriol, què t' han dat?

—Res.

—iCom, res?

—Es dir, un rosegó.

— Rosegó... no 'n fa pas la olor.

L' Oriol llavors s' acabava d' enpassar lo darrer mos de la

torrada.

—Com olor?

—Si; sí: jo sento olor de vi.

—Somnieu.
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—No somnio, no. Vina, acosta la boca.

—Deixéus de ximplesas y caminem que 'I sol picay las ciga-

lascantan.

—Que mes cigala que tú. No 't dich que acostis la boca.

—No 'm vull aturar aqui que fa massa sol.

—Ay bo! que vols rebre?

Al últim 1' Oriol fa lo que '1 cego li mana.

—Ah bribó! Es dir que t' han dat beguda y te V has crospida.

—Oy que no!

—Jo 'u sento.

—Que teniu de sentir.

—Tinch bon nas....

—Jamay hi heu sentit.

—Com no?

—May. may, may y 'us ho faré veure.

Tot justament llavors passavan per vora d' una salzereda.

Quina 'n fa '1 bordegàs. Se 'n va de dret à dret cap à un

sàlzer é hi encara en Pep, y quan lo té à dos pams del arbre

li diu:

—Salteu que aquí hi ha un marget.

En Pep salta y ;pataplum! de nas al sàlser.

—Malehit! Bribó! Fillastre! que me 1* has de pagar!

Mes P Oriol apreta à córrer tot cridant:

—Ay! ay! no teniu tant bon nas? Si bon nas tinguesseu hau-

riau sentit 1' olor de 1* arbre.

A LA RBÏNA DE L AJIOH Y L IIEUBOSIRA.

{diada de la festa de Maig.)

La Primavera tota joyosa

Pel jardí escampa sos prehuats dons,

Sembla una fada de flors vestida,

Que tota alegre recorre el mon,
Y ab sa veu màgica arreu fa naixe

Per 'hont camina flors al entorn.
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Una altre verge també molt bella,

També ab íloretes guarnit lo front,

Cad' any ve ab ella y ab sa veu màgica

També fa naixe flors al entorn;

Y son mes gayes exes floretes,

Mes perfums tenen, mes bon color;

Son flors de 1' anima qu' el cor alegran,

M cò entcrnexen ab triats mots.

Flors qu' en sas fulles gravats b! portan

Los noms de Pàtria de Fé y d 1 Amor.

«iQuina es la Verge, 1' bermosa fada,

Que flors tan belles ens du aquest jorn?

Reina li 'n dihuen de I' Ilermosura,

Li 'n dihuen Reina del Gay Amor.

S' arpa puntejan los cent trovaires

Que gentils forman la sua cort,

Dantli à sa Reina la benvinguda,

Jolius li can tan dolses cansons,

Tan dolses troves I' anima encisan:

Semblen aquelles que 'Is trovadors,

Dintre d' el claustre de castell gótich,

Baix les finestres dels torreons,

A la Alleta del Duch cantavan

Encativantli lo cor d' amor.

Semblen aquelles dolses balad-

Que dins les \inyes tallant girons.

1/ eslol d' ardidea veremedores.

Alegrant 1' aire, canta goijós.

Semblen les gloses ab que m' esposa

Sempre adormia mon lillel dols,

Aquelles collies l;m ben sentides

Que per tornada lenen petOM,

Troves tan dolses I' ànima encisan

Lo sagell porlan de |- àragó,

Contan los gesles de los hraus Comptes.

De I' alt en Jachme Conqueridor^



— 103 —
Contan proheses d' etats finides,

Quan las naus nostres per tot lo mon
Nostres lleys duyen, de 1' host vensuda
Tornantne sempre naus à remolch;

Parlan de nostres antichs usatjes,

Pintan 1' arbreda de nostres monts,

Lo murmull cantan de los rius nostres,

De nostres aubes los resplandors.

L' ànima encisan troves tan dolses:

Son sublims cantichs al Creador,

Son veus planyi voles dels qui trobaren

En eixa terra sols amargors,

Son veus qu' ens parlan de 1' altra vida
Que 1' esperansa regan à dolls,

Son la sentida mística esparsa,

Qu' encesa 1' ànima fa à s' Aimador,
A Deu envia prechs de socors,

Son los que 1' ànima per 1' enuig fesa.

Son la postrera trista pregaria

Qu' el qui agonisa fa al Redemptor.
Troves tan dolces 1' ànima encisan,

Y 'n nostra llengua cantades son,

Per ço tant plahuen à la Regina
De 1' Hermosura y del Amor.

Jo só trovaire de l' Illa hermosa
Que n' es la perla de 1' Aragó,

Jo no tench lira, més en mes venes

Sent que flameja foch ardorós;

Es que les troves qu' els joglars cantan,

Lo cor m' encisan, me tornen foll,

Es que deliro per 1' hermosura
de la Regina del Gay Amor.
Jo so trovaire de l' Illa hermosa.

Que n' es la perla de 1' Aragó,

La mar m' allunya dels antichs marbres,
Palau per ella tan delitós,

Jo à totes hores anyor ma reina,
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Però aqueix dia molt mes 1' anyor.

Plauria 'm veure com la pus bella

Gentil s' atansa per mitx de tots,

Y mitx rientne, tota amorosa,

Llur escomesa fa als trovadors.

Ay! iqu' em plaurien les amoretes

Qu' aquells li diuen en llurs cansons!

jOnes lleugeres, qu' à 1' altre platje

fugiu empeses per 1' ambat dols,

Duimen ab voltres, ó al menys portàumen

D' aquelles troves suau ramor!

Ay! qu' em plauria veure com Ella

Les flors traguentse que ornen son front,

D' el mitx de totes n' esculleix una,

La mes garrida, simbol d' amor,

Pera donaria al qui fon digne

De entr els mes dignes dels seus cantors.

Veure com fentlos à 'Is seus trovaires

Una ulladeta d' inmens valor,

Als parteix grata brots d' englantines,

Brots de violes, y d' altres brots....

jAy grates ones si m' en portesen

Sols una fulla!.... no pot ser, no!

Fugiu lleugeres feisli à la reina

D' el meu carinyo 1' espressió.

Mes no, aturàuvos, ones volgudes,

No es eixa reina laquejoador;

La que jo estimo vera regina,

Es nostra llengua de I' avior;

Là qu' els fills nostres tcndràn als llabis,

La que parlaren nostres majors;

Anàu lleugeres, ones volgudes,

Besàu la platje de la regió

Hont viu la reina, 1' bermosa fada,

La que fa naixe flors al entorn,

Anàu, port&uli fael mlssatje

De 1* amor meua 1' espressió,
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Qq' ella n' es símbol de la Regina

De 1' Hermosura y de I
1 Amor.

Thomàs Fortbza.

LO PEIX.

Tots los diumenges, Mestre Miquel, dona vint sous al seu

Simonet, un bordegàs que fa de manobra; y tots los dilluns

com à pare prudent qu' es, li pregunta '1 que n' ha fet.

L' altre dilluns, Miquel digué à Simonet.

—Simonet, vina aquí! Qu* has fet dels teus vint sous?

—Pare, respongué, me 'n so anat à passejar per fora.

—Simonet, te pregunto qu' has fet dels teus vint sous?

—Pare, n' he manjat peix.

—Ah! peix! Has menjat vint sous de peix?

—Oh! no, també hi bavia pa.

—Per quant n' hi havia de pa?

—Per quant hi havia de pa?... N' hi devia haver per uns

dos sous, pare.

—Llavors tu t' has menjat per vàlua de divuit sous de peix?

—Pare, y que no s' hi conta '1 vi?

—Ah! vas beure vi! Y quant costava '1 vi, Simonet?

—Vuit sous, pare.

—Has menjat aixis, deu sous de peix?

—Jo 'us diré, també hi havia un poch de carn.

—Ah! hi havia carn! y quanta?

—Uns quatre sous. Ara direu que....

—Ara diré.... qu' has menjat per vàlua de sis sous de peix.

—Vaja, pare, que això ja 'm comensa à carregar! Malehit si-

ga '1 diumenge.

—Déyam donchs, Simonet, qu' has menjat per vàlua de sis

sous de peix?

—Es que també hi havia un xich d' escarola, un tros de for-

matje y unas quantas rosquillas, veus aquí.

—Y quant valia això, Simonet?

—Pare, n' hi devia haver uns sis sous.
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—Y sis, son vint sous, que fan vint, los vint que 't dono:

y '1 peix, gran pillastró?

—Y be! ja que tot ho voleu saber. Lo peix?., lo peix... 1' ha-

via robat.

{De l
l Armana pronrençau.)

L•A GU ERRA.

«—Portéume prop la llar, hont lo méu pobre Pare

m' ensenyava à ésser digne de la Terra y del Cel!..

Donéume '1 bras, mareta!...
i
Encara no hi som mare?.

Sí, si; sa escalfor sento... Ja moriré content.»

Lo pobre cech los ulls perdé en 1' horrible guerra:

plega primer los brassos y després los estén:

«—Germans germans, la sanch enmatzina la Terra!

Germans, la pau es dolsa misatgera del Cel!!

J. RlERA.

Girona Octubre de 1810.

LA NIT DE S. JUAN

Balada.

En una taula de marbre,

de una glorieta en lo mitx,

brillan als rai^s de la lluna

tres gots d' aigiia; y vers alli

s' encaminan tres germanas

ab la fosca de la nit.

La gran, pubilla del pare;

la segona del padrí;

la Malvina com à rica
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may ha estrenat cap vestit.

Per las dúas tot son rosas;

per Malvina tot es trist !

jNanch! ;nanch! dotze batalladas

sonan en lo monestir.

Qui pogués follet tornarse,

y en finestras y jardins

seguir à totas à esta hora
quan en lo got cristall!

la clara d' un óu hi tiran

per saber 1' esdevenir!

Ja s' figuran veure tronos

naus, banderas. monestirs...

I Totas veuhen lo que volen

creyent veure lo de dins !

Tot tremolant va Malvina
pels caminals de! jardi:

pren un óu, mes al trencarlo

ressonan esquellerinchs

y Is' crits de: -<; núvia! j la núvia!,»

y tiran cohets, confits..

Fadristern \r era 1' seu Jaume,
se casa y n' entra pubill.

Mira 1' aigua y veu formada
una blanca creu lla dins;

un jay! surt de la glorieta

y un cadavre queda alli.

Damaso Calvet.

FAULA.

Un candelero que un rector tenia

cremava una candela cada dia,

y jò, que ho contemplava,

això mateix, tot trist, considerava.
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«Si '1 candelero queda y mor la vela,

val mes se candelero que candela.»

Axis, lector, si de felis vols serho,

no vullas may eslà
1 en lo candelero.

BON COIXÍ.

X

Josepa era un bon jan. Travallava de fuster en un mas >

y à la nit dormia à la portxada. Tjn dia va reparar que '1 cap

li queya massa baix y per tindrel»mes alt à fi de que la sanch

no se li pujés al cervell va agafar una olla de terra, que tenia

lo cul foradat de tant de temps d' haver servit per test à un

claveller, é hi va reposar la testa.

A se 1' endemà tenia lo coll tot adolorit.

Joseph se va dir:

—Això ja se que ho fa, això es lo coixi qu c

es massa dar.

Lo que es à nit ja faré jo que siga tou.

^Sabéu lo que va fer per estobarlo?

.Va omplir 1' olla de palla.

LA ALMOYNA DEL SOLDAT.

L' esglay al cor vos ho pregan,

volgàu férlashi mercè,

mares, las qui teniu fills,

à las qui M rey los hi pren.

Quatre jorns que Ms amoixavan

ab amor tol primerench,

quatre jorns (juo ab cantarellas,

!<>> adormian al lires.

Tantost en sos llabis temlres

guardan 1' adalat segell,
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tantost rodola en sas galtas

lo perfum del últim bes.

|Ay! no la dalleu encara

la espiga que no es al temps!

bè prou n' hi haurà de congestas

que ajeuràn son cap soberch.

Mares, las qui teniu fills,

volgau férlashi mercè,

1' esglay al cor vos ho pregan,

à las qui '1 rey los hi pren.

Ni us cal cridar per' la brega,

abans de hora, al jovencel,

que no està tant temps en vaga

lo batall de somatent.

Ni us cal afollar del àliga

lo niu que encara no es fret:

si afolléu lo pit de mare
mala sangró criareu.

Mala sort la de la terra

0£ , hont 1' ascó roman desert;

mala arma la que nos deixa

per' péndrela quan vol Déu.

L' esglay al cor vos ho pregan

volgau férlashi mercè,

mares, las qui teniu fills,

à las qui M rey los hi pren.

Bé la pàtria catalana

n' ha Ilensat de greus gemechs;

bé 'Is aborrit los seus fills

sempre que ha estat menester.

Y si li dol, soldejada,

sanch de Entensas y Rogers,

es per' millor rebajarne

sos Bruchs que son sos llorers.
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Es per que terra de braus

sensrahó no 's deixondeix:

si aixada y talé 's rovellan

no hi cercàu pàtria ni res.

Mares, las qui teniu fills,

volgàu férlashi mercè,

1' esglay al cor vos ho pregan,

à las qui '1 rey los hi pren.

Almoyna, senyors, almoyna,

y Dèu vos ho pague al cel,

que no es diner que deshonre

lo diner catalanesch.

Ab sas mares vos ho prega

la Ciutat dels Concellers;

tot un passat ple de glòria,

tot un coratjós present;

Lo crit de un aviar que Ms segles

fan cada jorn mès sencer,

1' esprit d' un poble que 's migra

per' volar à son orient.

L' esglay al cor vos ho pregan

volgau férlashi mercè,

mares, las qui teniu fills,

à las qui '1 rey los hi pren.

Adolpo Blanch.

May fa mal temps per tothom.

A Centellas son bonicas;

à San Quirse no 'u son tant;

à Berlí las morenetas

y à Riells la flor del ram.

/Vols allargar la vida?

Menja per viure y no visques per menjar.

n.
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FI HAS.

Jener. 1 Artés, Pon? j La Bisbal, fi Amer, Manlleu y Monclar. 1

[gualada. 14 San Hilari. 11 Birjaad' Drgell, Malgrat, Navata, Pal

lonl, San Quir.-e de Besora y Santa Pau. 19 Besalú. 29 arbuclai

Félli de Pallerols j San Pere de Torelló, i' Castelltersol. iï Bspln

Francolí j Taradell. 13 Cervera. ií Sorl j Corvera. 23Tcrrellas] s.ai Pol

de Mar. Movibles. Segon diumenge, Tarrasa. Quart dlumengi

Febrer. 1 Claramunt, Centellas, M ttaró, Mollnt

Llorens delí Piteus y Pobla de Claramunt, s [sona. u Figueras

tí Crespià, it Corveray Santa Coloma de Farnés Primer iiiu-

menge, Balsareny y diumenge arans de Carnestoltas, Balaguer ] Palafur-

gell. Diumenge de Carnestoltas, Viladrau, Primer diumenge de Quan
i v San Martí Sasgayolas. Primer diumenge, dilluns y dia

lo Drgell. B iresm i, li ir dissapte de

ia, Cardona. Segon diumenge de C Capellades.

Mars. a Cardona y Sani



gon diumenge, Manresa. Tercer dissaple de Cuaresma. Calaf. Diumenge de

Passió. Ripoll. Dimars de id. Bellpuig. Dilluns sant, Guisona.

Abril. 1 Mayals. 5 Calaf. 15 Lleida. Corsa, Pobla de Segur y Prades.

16, 17 y IS Agramunt. 2>' rtorell. Selva y Verdú 27 Sellent.

n Sadurní de NT«>ya. 28. 29 y 30 Piera. Momtía. Segon dia de Pasqua
ile Resurrecció, Palafargell. Tercer dia de ídem. Perelló y Xtra. Sra. del

Miracle. Diumenge desprès de Pasqua,- Arenys de Munt y Tortosa. Dissapte

;t, Calaf Tercer diumenge desprès de Pascua. Tarragona. Tercer

diumenge y següent dillun*. Sabadell. Primer diumenge, Vidreras.

Maig. 1 Hostalrich, Olot. Tarrasa , Tàrrega, Perellada, San Feliu

Saserra y Villafranca del Panadés. 3 Vilaller, Agramunt, Torredembarra,
Figueras'y Vicb. 4y 5 Vilaller. 8 Calella. 9. !0y 11, Alcarràs. 11 y 12.

Badalona 13 San Llorens dels Piteus. li Tremp. 15 Arbucias. Balaguer,

!eu. Palamós y Tortosa. 15 y 16 Molins de Rey y Tortellà, 55 Caldas

ovella Mataró y Labisbal. 26 Palau Tordera y Granollers. 5" Sai
Antonio de Vilamajor y Santa Coloma de Queralt. 28 Artias del Vall tíè

Aran. 3 1 Molins de Rey. Copons y Arbucias. Moviblet. Diumenge desprès de

Santa Creu, Tarrasa y Torredembarra. Dia de la Ascensió. Cambrils. Llei—

Culgat del Valies y Torelló. Diumenge desprès de la

Ascensió. Alpens. Dijous, divendres y dissaple antes de Pascua de Pente-
costes. Tarrasa. Diumenge de Pentecostes Folgarolas. Mataró y SanGinés
de Vilasar Segon dia de Pascua, Molins de Rey, La Bisbal y Guisona. Ter-
cer dia. Granollers y Mora de Ebro. Dimecres y dijous desprès de Pení

tes, Palafurgell y Artias del Vall de Aran. Dissapte ildem. Copons. Diu-
menge antes de Corpus, Arbucias. Dia de Corpus, Vilaller. El dia 2íi Vidre-
ras.

Juny. 2 Sort 11 Salardú. 13 Centeilas, Santa Pau y San Celoni, i"

CalOBga. 2í Pineda y Tremp. 29 La Bisbal, Tremp y Pons.

Juliol. 9 Arenys de Mir. lo Santa Coloma de Queralt. 13 Calonge. 17
Malgrat. 19 Vibra ca 22 M --anet oe la Selva. 25 Amposta. Reus. Torr ella

ntgri y San Salvador de Oló. Segon diumenge del mes. Es-
parraguera. Tercer diumenge Vilaseca, Vidreras.

Agosí. 1 Cervera y I . .
-2 Cervera, Mora de Ebro . Sellent y

Manresa. 3 Cerv i y Mera. i Tremp. 9 Olot. 10
Agramunt, Arbós. Castelló. Es. incolí. San Llorens Saball. Moya
> Rii rbarà. 16 Lleida y Caldes de Malavella. 17 Navata. j«<

Bellpuig y Borjas de Urgell -2i Figueras, Prades , Ripoll, Solsona v Tor-
roella de .Montgrí. 2" Olesa de Monserrat. 28 Manlleu y Montblacb. 29 Gra-
nollers, Igualada. Torres de Segre v Pineda. 30 y 31 Alcarraz.
Primer dissapte del mes, Prats de B las. Primer diu-
menge, Sellent y Manresana. Segon dijous, La Bisbal. Quart diumenge,
Martorell.

Septerabre. I Alcarraz y La Bisbal. 2 Granollers. ", Monistrol de I
serrai. 8 Balaguer, Calaf, San Colgat del Vallés. Viella v Vlllamur. I

lla, Torroella de Montgrí. TertO-
lú, Perelada rS 15 V i. -\

25 Mataró. i8 San Llorens dels Piteus. -29 Lei-
tnpedor. Corsa y Vich. Primer diumenge. San

Llorens Saball. Primer diumenge y dilluns, Badalona. Segon diumenge, I

telitersol. Tercer, Calella. Quart, Tortellà.

Octubre. 8 Viella. 10 Caldas de Mombuv. 12 Arbucias. 13 Esterri de
Aneu. i i Besalú y Ripoll. 1 5 Campdevànol, San Juan de las Abadesas, Ven-
drell. Ripoll y Verdú. 17 Hostalrteh 18 Figueras, Olot, Tremp y Villafran-
ca- 2 - Alcover. 25 Mura la BJ< va. II Cardona , Perelada, Pons v



Villafranca del Panadós. 20 Gerona y Turbia. Movibles. Primor diumenge
desprès de San Miquel, Tamisa. Segon diumenge del mes. Alforja y Bràfim.
Tener diumenge, Palafurgell. Quarl diumenge, Tarrasa, La Bisbal y Manre-
sa. Últim diumenge, Altafulla v Pla" de Cabra.

Novembre. 1 Vilaller, .Mayals. San Feliu Saserra y Seode Urgell. 1
Puigcerdà, Vilaller. Pobla de Lillet y Seo de Drgell :t Gulsona, Vilaller,

Pobla de Lilli t y Seo de Urgell i Pobla de Lillet, t; Olost. S Sort y Gande-
sa, li Amer, Cervera, Ullastrell y Solsona. 21 y 22 Banyolas. 16 Arbeca,
Centellas y Pons. -27 Hostairich. 30 Falset, LaHacona, Manresa, Olot, Orga-
nyà, Puigcerdà, Torà. San Feliu de Torelló y Torroella de Montgrí. VovibUu.
Diumenge desprès de Tols Sants, Tortosa

, VilaiTOdona y Sallent. Se-
gon diumenge, Gandesa, Arenys de d Quinti de Mediona.

Decembre. 1 San Feliu de Llobregat v Torroella de Montgrí. '.
I

munt y Cardona, (i Tarrasa. 8 Àger, Palafurgell. Cardedeu y Sarreal. 13 Ar-
i

•

•

'•
~

- Balaguer, Castelló, Bostalricb j Taradell. Si Barcelona, Blanes,Cervera,
Falset, Lleida, Montblancb, Olot, Villafranca, Tremp j Ta !3 San
Morens Saball. 2" Pineda. Muvit ts. Primer diumenge, Sabadell y Viladrau

MERCATS.
Lo dilluns de cada semmana: Agramunt, Lleida, Manresa. Olot, Heus, Sau

Feliu de Llobregat, Tremp y San Marti Sasgayolas. Lo dimars

:

da? de Mombuy, Cervera. Gerona, Montblancb, Seode Drgell y Vicb. Lo

dimecres: Balaguer, Banyolas , San Celoni , Tarrasa . Torelló, Igualada j

Valls. Lo dijous: Agramunt. Cardona, Figueras, Gerona, Granollers, Llei-

da. Manresa. San Sadurní.; Hipòlit de Vol rega, Vilaller, Pa-
lafurgell y Mora de Ebro. Lo divendres: Cervera, Balaguer, I.a Bisbal, <>lot.

Seode Drgell y Toni. Lodlssapte: Balaguer, Gerona, Sabadell . Valls, Vicií,

Igualada y Villafranca del Panadés. Lo diumenge: Ar re, Badalo-

na. Capellades, Castellà, Bsparraguera, Malgrat, Mollet, Moya, Piera, Puig-

cerdà, Ripoll, Roda, Rubt, San Pere du Riudevitlles, San Quinti, Sarreal,

San Culgat del Vallés, Tarrasa, Sentmanat, Tortellà. -alls y Be-

salú. — usrcats iixMuoiiiiiNuns.— 48 de juliol y 10 de Novembre,
b i n ge.

FESTAS MAJORS.

Jener. s Tarrasa. i" Vilanova -in Palafurgell. 2! Besalú. Febrer.
i 2 Suri i. Abril. 2(1 Tortell - in Cines de

'

> San
• de Vilasar. Li Ti Juny. r> Montblancb.

19 Masnou. 30 Tarrasa. Julioi 1 Sabadell y Borta. i. Vieh. n Arenys de

Mar. -2(i Palafurgell. It Masi Montserrat i

Reus. 2 i Vendrell. 2" Mataró. 3 > Bortas de S. Bertran. Ago
s. Kstéba Sasroviras, Tarrasa . S Pere de Riudevitlles, Alella > S. Feliu de

Torelló. 6 S. Jusl Desvern. ~ Papiol y Riells del sllu dr

Llobregat. 15 Gracia. Badalona, M
Brucb, Vallformosa, Cardedeu, Gel

Vilaller vMantlleu. 23 Sili Igualada y Vallli

Genis de \ II us dels lloí

Juan Despí

Granollers. :; Rubí. " Vlladeí idreude la Barca,

v Vil i Irau P ' (;rr -

\ i-, v ii ,rl i. m ilellai.

Novembre !t Balaguer, i

[Urgell j i
- Climent de LloL IMU d<

Palomar. Decembre. li Bci a. 2" Pli



mm. FEBRER.

s

Los dias s' allarga» ; Los dias s' allargan

1 h. 10 ms. 1 nora 34 ms.

lidilt. C\P d' ktst.

, s. Kacari.

3 dime. sta. Genoveva.

B. / /-i. t'C/l.

4;dij. s. Tito bisbe.

5 div. s. Telesfor.

. Los Rets.

7 diu. s. Ramon de P.'

X|dill. s. Ekuii nir.

B. Julià nir.

lojdime. s. Nicanormr.

las 3 y 7 m.\

deia t. Vis. frets

sta. Honorata.
-. Arcadi mr.
-. Gumersindo

[4,1 diu. s. Hilari bisb.

45 diH. s. Pau Iier.

Kj dim. s. M.ircflo.

47 dime. s. Anton abat_

lat 12 V U
del dia . ÍYi

sta Prisca.

};i div. s. Canut rey.

5. Sebastià.

24 diu. sta. Agnès mr. t\

22 dill s. Vi

s. Anfós.

. s. Timoteu. i|23

25 dij. La c.de s. P

la :; y lli m.\

i larde. Gels.

. Paula.

Joan Cris.

uàg. s.Julià

. s. F.° de Sales.

. Uartina.

ereNolasco

U :

dij g. Ignaci bisbe,
j

div. £< La Cahde-
LKKA.

3 óteí10j/19m.
dei ma/i. Gclad. !

elis. s. Blay.

diu s. Rembert.
dill. sta, Àgata,
dim. sta Dorotea.

dime . s. Ricart

dij. s. Joan de Mata.

div. sia. Apolonia.

is ï y 1 m.

del m. Pluj. ó ve.

dis. sia. Escolàstica,

diu. Los7s. de .Maria

dill. sta Eulària in.

dini. s. Benigne.

dime. s.Valentí.Cda
(iij. s. Fausti.

div. s. Honest.

?, d las (i y 3 m
"í/c/ muli. Frels.

dis. s. Róraul.

diu. s. Simeó.
dill. s. Mansuet.

dim. s. Nemesi, mr
dime. s. Secundi,

dij. La C. de s. Pe-

re en Roma.
div. s. Pere Damià.
dis s. Modest.

las ! I y'.'iin.

del mati. Gels.

diu. s. Mateu Ap.
dill. La Mare de Deu

de Guadalupe,
dini. s. Leandre y s

Baldomero.
dime. s. Haeari.

dij, s. Roman.

MS.
. :U dias.

Los dias s* aliar can

1 bora 13 ms.

i ii L v s. Rosendo.

. Simplici.

; V d las 7 37 m
de la nit. / ario

3' diu. s. Celedoni.

dill. s. Casimiro.

dim. s. Gerasün.

dime. s. Olaguer b.

dij. s. Tomàs de A.

div. s. Joan de Deu.

dis. s. Pacià b.

la 1 y
J
2 m.

de la Ide. Plujós.

-. Meliton.

ili dill. s. Constantí.

. s. Ramiro.

itilde.

Madrona.
. Heribert.

s. Patrici.

I y i'i m.

i del mati. Borra.

18 dill. s. Grabiel.

;na S.

. 8. Benet Abat.

\ . Los DolOl

Oriol.

:. s. Timolau.ííum

li. >J<
\.\ AKDBCIa'

B. i.

•2(5 dim. s. Braull.

•i?ídlme. sta. Lidia.

Eustasi.

JoanClimacb
i recció.



ABRIL,

30 dlas.

Los d las >' allargan
1 bora 10 ms.

dill. sta. Teodora.

.V a las 2 y 'II m
del mati. Trona.

dini. s. Franc, do P
iiinio. s. Benet de P.

dij. 6. Isldoro.

div. s. Vicens Ferrer.

dft. g. Celestí.

diu. s. Bpifant.

.. d las \ïy i0 m.
ae la niï / ario.

dill. b Albert
dini. sta Casilla.

dime. S. Ezequiel.

dij. s. Lleó.

dl?, i Víctor.

iii-. s. Bermeoeglldo.
I Telin.

Bta. Anastasta15 dill

MAIG.

Loa dias s* allargan

1 bora 10 ms.

1 dtme. s. Felip y B. J

•2 dij. s. Atanasl

3 div. sia. Creu.

Sta. Mònica.

6 diu. s. Pio v.

6 dill. s. J. A. p. lat.

dini. b. Bstanislao.

la \ y 11

m. de la t. Vario.

8jdlme. La A. des. M.
'.lldij. £< La \

10 div. s. Antoni

1

1

dis. s. BndaK.
12 diu b. Paacras.

13 dill. b. PereRegalat.

JUHÍY.

Aquest nies té 9

Los dias a
1 allargan

litis al 21, 21 ms.

las 10 y Ú
m o'i•la n. li. T.

16 dini sta. Engràcia.

17 dime. La Ü. M. de J.

• Rleuteri.

19 dh . s. Itermogenes.

20 dis sta.Agnès deM P.

2! idlu. Pa des. Josepb
s. soter.

i. s. Jordi p. deC.

la 1 // 16

la i. Plujós,

v>; dime. i Fidel.

25 dij. r Hi i•i•Ii evang.

2fi di\ . b. Cleto.

'27 di*. i. Pere Armeng
2H diu. s. Vidal nir.

jg dill. b. Pere mr.

30 dini. b. Pelegrí coof

d la* :i y .11»

la n. Borr.W

ilim. s. liunilàs

dime. s. Isidro llavir.

Ú las í y hi
in. de la (.

'•'.

fo.

10 dij. s. Joan Ncp.

17 .div s. Pasqual Ball.

is dis. sta. Claudia.

I!' diu. PasOO \ Dl P.

20 dill. s. Baldlrl.

"21 dini. s. Secundi
•22 dime. sta. Julià.

i las 11 H 17

ni. >! In i*.

28 dlj.s. Basilea
i'i dis. Bta. Afra.

VII.

I.a Trinitat.
•27 dill. Lo v Beda.
•2- dim. s. Just.

29 dime sia. Teodosia

30 dij

31 div. sta. Petronilla,

1 dis. s. Forlunat.
~ diu. s. Krasine.

o dill. sta. Clotiide.

4 dini s. Pranclsco
Caracciolo.

.

r
> dime. s. Sanxo

li dij. sta. Càndida. I

à las .i

m. del m. II. T

7 div. Lo Sargral Coc
de Jesús,

s dis. s. Salustié.

9 diu. s. Prim.

lo dill. sta. Margarld .

li dim. s. Bernabé.

12 dime. s. Onofre.

;;s dij. s. Antoni.

s. liisili.

las 1 y 1

in. de la m.

15 dis. s. Modest.
lli diu. s. Fco. de llepis

17 dill. s. .Manel.

is dim. s. HarceliA.

19 iiinie. b. Gervasi.

•2(1 dij. s Silvcri.

'21 div. Lluis G

,
«i m.

ati. borràs.

.oli.

- ;

diu. Bl

21 diu. s. Jo

25 dim. s. Guillem.

26 dime s. Pau mr.

I

28 div. b. Llei
•2'.i dia q
30 dlU B. Mai



I dill. sta. Leonor.
•2 dim. La Visitació.

I 3 dime. s. Tnfó.

|
4 dij. s. Laureano.

ü div. ?. Miq. del s.

à las I) y 34
m. de t. Calor.

s. Isaías.

diu. s. lermi.

dill. sta. Isabel R.

9 dini. s. Zenon.
li ne. 5. Cristòfol.

j. s. Abundi Pb.

12 div. s. Fèlix.

-. Anaclet.

JULIOL.

Lo* dias s' escursan

1 hora.

AGOST.

Los dias s' escursan
1 hora 3C ms.

d las 7 y d"

t. Tronadas.

!4 diu. s Bonaventura
15 dill. s. Lnrich.

IS dim.M. D del Car.

Í7 dime. s. Aleix

. s. Frederic!)

.

v. s Vicens de P.

-. s. Elias.

las 2 y Ini.

m. de la t. Vents.

2\ diu. s. Pràxedes.
2-2 dill.sta. Maria Mag.

23 dim. s. Libori.

24 dime sta. Cristina

i. >í«S. Jaume.

j-iti div. sta. Ana.

Ï7 flfa s
- Paníaleó.

l/is 7 y 27
m. del m. Calor.

28 diu. ? Yissari.

2 • dill. sta. Marta.

30 dim. -

31 dime.s. Ignacide L.

dij. s. Pere advocat-
div. M. D. dels An
<lis. Lal de s. Este'
diu. s. Domingo.

f|) d las D y 5

i

m. del mati. B.

^ dill. M. D. de las X.
6 dim. s. Just y Past.

'dime. s. Gayetà.
* dij. s. Ciriaeb.

9 div. í. Roman soldat

10 (is. s. Llorens.
H diu. sta. Filomena.
12 dill sta. Clara.

I à las !> y 1 ?/i.

del mati. Bon l.

J13jdim. s Hipòlit.

14 dime. s Eusebi,
iò dij.

>J< La Asunció.
div. í. Ruil).

dis. s. Lliberal.

diu. s. Joaquim

«x a las 9 y í m
de la nit. Calor.

dill. s. Mariano.

I*" dim. s. Bernat.
*-' dime. sta. Joana F.*

H dij. s. Sinforià.

» di\.s Felip Benicio.
** dis. 8, Bartomeu
'-' diu. s. Genis.

asïiy íí m.
at la nit. > ario,

26 dill. s. Ceferino.

27 dim. s. Jo^epta deC
28 dime. s. Ajusti.

29 dij. sta Sabioa.
n. sta.Rosade L.

i. «. R nií n X.

SEPTEMBRE.

Los dias s' escursan

1 hora 4o ms.

1 [diu. s. Llop.

ï dill. s. Antoli.

3 dim. s. Xunito.

@ à la 1 v 2 m
^del m. Pedrega.

dime. sta. Rosalia.

5 dij. sia. Obdulia.

6 div. í. Fost rar.

7 dis. sta. Regina

8 diu. >~« Lo naixement
de la Mare de Deu.

9 dill. s. Gregori

10 dim. sta.Pulqueria.

• !as 2 y 1

2

m. de la t. Yarto

dime. s. Jascinto

dij. s. Leenci.

dir. s. Eulogi,

dis. s General,

diu. L. d. de Maria,

dill. s Corneli,

dim. s. Pe re Arbues

(g) d las li y 13

m. del m. P. 6 v

dime. s. Farriol.

dij. s. Genaro.
div. s. Eusíaqui.

dis. S. Mateu evang
diu. s Maurici.

dill.sta. Tecla,

dim. x< M. 1>. daM.

JJ d la 1 y 30 m.
de la t. t'injas.

dime. M. li

dij. sta. Justina.

div. s. Cosrue y d
dis. s. Wcnce-I.iu.
diu. La 1). S. M. Ar.
dill. s. Geruni.



OCTUBRE.

Los dias s
1 escnrsao

1 hora 48 ms.

dim . B. Bemí.

dime. L. Àngel.

m.

dij

iliv

dis. S.

dia. li

dill. 8

i las 3 y 89

tfo l<> t. a. T.

?. Gerart.

s. Francescb.

s. Placlt.

D. ilel Roser

August.

dim. sia. B rígida.

dime. s Dents.

>; d las $ u I lm
'de la n. V.y iro

10 dij. s. Fr.° de Borja.

11 div. s. Ntcasl

12 dis. M. D. del Pilar

13 diu. s.iduart.

).; dill. s. Callxt.

15 dim. sta. Teresa.

16 dime. s. Galó.

@ d las li y 13 m
de la l. Vario.

|l7 dij sta. Bduvlgis.

18 div. b. Lluen ev.

Í9idls. b. Pere de Alça.
;20 .li u. Bla. Irene

Stldlll. sta. Orsula

'22 llim. sta. Maria. S.

24

30 dias.

Loa dias s- escnrsao

1 hora lf. ms.

dime.s PerePasqual

dij. s. Rafel.

(J i las 9 v lm.
x

délm. l•aUtufrM
div. s. Crispi.

iiis. s. Btarlet.

diu. sta. Crlstela.

dtll. I. Bltaóy Jmlas

dim. s. Nan
dime, b. Claudi.

div. £< T,)T ~

as '.') y .'i "i m.

del mati. líorr.

dis. Los morts.

diu. s. Armengol,

dill. s. Carles Borr.

ilim. s. Sacartas.

dime. s. Sever bisbe

dij. s. Florencl.

div. Los4m. corona

las í del 7na

li. Vario.

dis. s. i'eoilor.

diu. Lo P de M. D
dill. s. Mena.

dim. B. Martí.

dime. s. Bstanl•lan

ilij. s. Serapi.

div. s. Bugeoi.

@ d las i> y
1
" m

del mati. Vents

llis. s. Klpiíli.

diu. sia. Gertradls.

dill. s. .Maxim

dim. sta. Isabel R.

dime. s. Pells de V

dij. La Presentació

iii\. Bta. Cecília.

ills. s. Climent.

DKCEMBRE.

Los dias s' escursan 1U

m. lins al dia li.

lidlu. s. Bloy.

2 dill. sta. Biblana

;; dim s. ?." Xavier.

dime. sta. B I

dij. b. Sabas.

div. s. Nicolau de B.

dis. s. Amb.

- d las 1 1 y í;>

m. del m. I

diu. £< La Purfsima
dill. sta. Le

dim. M. I), l

dime. s. Damàs.
dij. s. Slnesl.

div. sta. Llúcia,

dis. s. Pompey.

• • d las 9 y
i de la nit.

53

SI dl] s. Quinti.

i b. Busebi

IrJ

lf

,8

W
20
•21

23

d las i» y !)'» m
del m. PI. y fr.

diu. sta. Plora,

dill. sta. C.atarina.

dim >. Conrat.

dime. 8. Primitiu,

dij. s Gregori Ui.

div i Saturat.
ili- B. Andreu.

•&, d las li y 4il M
de la nit. lloat.

dill. sta. Ad<

dini. s. Llatí

dime. li. D. deia
dij s. Nen

Sllos.

.ii-. - roí

diu. >. Benon.

dill. sta Vii
'

d a !

m. del «. / ario

dim.s. Delfi.

dime. >Jt Nadal.

loan Bvaog.

diu. b. fon -

dill. La T d.

© « las li // L5

m. del in. I

llim. I. SllTI

>ia. Coloma.
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BOMS RECO LITS.

I.

Ab vera joya comensem a\ ay la nostra anyal revista; pus se

ha fet molt, y quelcom de bó. Sols nos ocuparà lo mes notable

de qu' hem hagut esment, pus, si voliam parlar de tot lo que

8* es publicat en català, feyna tindriam.

Ens quants joves ja coneguts, publican un periódich de lite-

ratura, «iencias y arts , titolat La Renaixensa , en lo qujn han

surtit documents anlichs de molta vàlua , travalls en prosa y

vers molt apreciables y fins aigunas pessas de música ab lo in-

tent de dar una empenta à la escola lirica catalana; per lo que
;

1 creyem molt digne de la bona acullida que ha tingut.

Un estudiant de teologia també ha publicat à Yich un Nou

Fra Anselm.

A Barcelona han eixit Lo Rondallayre, d' En F. Maspons; lo

terç volum de las Canwns de la terra y lo Llibre dels noys, de

En F. P. Briz ; Un Pontet de margaridoyas , del malaguanyat

En Miquel Pujol; 'I volum dels Jochs florals; Barcelona à vista de

corp. St. Magí de la Brufaganya, melodrama religiós per R.

Grifell; Sant Llorens del munt: son passat, son present y venider,

per lo R. Dr. D. Anton Vergés y Mirassó, Prebere; La Venjança

del martre, drama religiós en tres actes y Las Miljdiadas del

mes de Maig, per en Francesch Butinyà, Prebere, catedratich

de teologia en lo seminari de Salamanca.

També sabem qu' En Fraderich Soler vol publicar sos lliris

d' ayga; y fins à la Habana sortirà un volum de poesías cata-

lanas.

Del teatre no 'n parlem, pus fora un may acabar, si parlar

volguessem de lot lo que s' es fet: mes se faria encara, sinó fos

I' exclusivisme d' alguns que han tingut 1' habilitat de ficarse

en los teatres, convertintse en mercaders del temple del art.

1
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Enear que nosaltres, grat sia à Deu , estem ben allunyats de

las miserias de la política que corre avuy dia , no podem

menys d' alegrarnos de lot lo que 's fassa ó diga en be de

nostra dolsa Catalunya; aixis donem grans mercès al deputat

senyor Sicars per lo que digué en favor de nostras Constitu-

cions y de nostra llenga en las Corts de Madrit.

Y això 4 ns recorda qu' en un periódich de dita vila havem

vistalgunas traduccions d' un poeta català. Molt nos plau que

allà conegan lo bo que tenim à casa'; mes nos dol que no 4
s

pose mes esment en lo que 's fà, pus la mala interpretació del

traductor pot fer no gayre be al poeta. Ademès lo traduhir

sempre d' un mateix, podia fer creure que aquell es lo que

mes val y que no n' hi ha d' altres , quan per sort son molts

los que figuran en primera ratlla à Catalunya, Mallorca y Va-

lencià.

II.

Los Jochs florals d' enguany , lluití com sempre y cada dia

mes, en termes de no cabrehi tota la concurrència ab tot y ser

prou gran la sala de la Llotja y sas galerias.

Comensà la festa ab lo discurs del Sr. President N' Estanis-

lau Beynals, que fou ben aplaudit, al quin va seguir la memò-
ria del segretari En Joan Montserrat, que també va mereixe

picaments de mans. Obert lo plech que duya '1 nom del que

merescut havia la flor natural, va sabcrse qu' era En Fran-

cesch Pelay liriz, qui va ai\ecarse y anà à ferne present à la

Sra. N 4 Antònia Sacanella, esposa del mestre .V Adolph

Blanch. Ara veusaqui los títols de lotas las composicions prat

miadas

:

Flor natural: «La Cançó de mestre ./«n« de F. P. Briz.

—

Pri~

mer accèssit: «Sospirs» 4' Fn B. Picó.

—

Segon cm Iton-

dalla dels tres hostes* d' En B. Ywrd.—k'nr/lanlina d' or: «Lo
Sometent » d' En J. Collell.

—

Primer accéuil: * Al temps vell i d'

En A. Camps.—Segon accèssit: «La mort del Laietà i d' Fn F. So-

ler.— Viola d- QT ,V
</" argent : i La llegenda de Si. Sagimon » d'

En T. ForU-za.— J'rimer De la tara ai <>/> d' l'.n J.

Marti.

—

Segon accèssit: «hwiortalilat y grandesa d- Kn A. de Pa-

gès.—Premi de la Depulaeio de Mdliur, npte d' Ampu-
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rias» d' En T. Forteza.—Primer accàit: «ÏV' AU de la Palome-

rao d' En P. d' A. Penya.—Segon accèssit: «Romanç de la con-

questa de Maylorca » d' En M. Obradors.—Premi dels aymadors

de la llenga: «Lo Cova d- Artà» <!' En J. Marti.—Primer accès-

sit: «A Sóller» d' En J. Tarongi.-Se.70n accèssit: « A la Llotja

de Palma» del mateix.

Haventse donat la? joyas, fou nomenat mestre en Gay saber

En Jaume Collell
,
per haver guanyat los tres premis ordi-

naris.

Nos oblidavam de dir que, avans de comensar la festa, lo

Sr. Gobernador civil de Barcelona rebé un telegrama de Ma-
drit fent gràcia als poetas que haguesseu guanyat premi ordi-

nari en lo certamen, de la creu de Carles terç. A y hora qu' es-

crivim aquestas ratllas, sabem que, dels quatre agraciats, los

tres no 1' han volguda.

MORTS.

L' any passat, quan ja era estampada la major part del Ca-
lendari, vàrem saber la mort d' un altre conreador de nostra

llenga. En Francisco Camprodon fina lluny de sa terra en 1'

illa de Cuba, deixant algunas comedias y poesías catalanas.

Llàstima que sos mes aplaudits travalls no sian tots en nostra

llenga, pus n' haurian valgut mes son nom y sa terra. Ab tot,

alguna cosa feu, y Dèu li pach.

Joveneta indiotera

de las faldillas moradas,

del jiponet de merino,

de la espardenyeta blanca;

Tu de la mànega curta,

tú del devantal de sarja,

dels rossos cabells enrera

y del monyo de castanya;



— H —
Tú que 'Is indiots pastant!

à 1' ombra d' ui pi senlada,

cüllint los punts el' una mitja

mentres alegroya cantas.

De bón grat jo m' tornaria

1' ayret qaé besant ta cara,

no 't dexa del riu à I horta,

ni del mas fins à las baumas.

Jo 't diria bona pila

de eosas que no saps ara,

si de la font de la teula

no té las ha dilas 1' aigua.

Faria! veure las rosas

de tas morenetas galtas,

de tos ulls blaus en las n'mas

lo mirall de la teva ànima.

Faria que ende\iiiesses

lo cel que ab sos brassos tanca

la creu que 'n ton coll sorolla

d' un prim cordonet passada.

Y si tú no 't defujU

dugas voltasd' escollarme,

si carinyosa com sempre

me sonriguesses encara,

Las sedàs negras que portas

de las orellas penjadas,

de bon grat jo tornaria

en superbas arraradas.

Yper f*rte indiotera.

la mastresseta de oa
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lo cor que ab los ulls ja 'm robas,

al temple vindria à darte.

F. I'bach t Vinyeta.

^ag^À;
Eran dos lladres.

Los dos varen fer una posta sobre qui robaria ab mes trassa.

Ixen fora 1' hostal hont eran y se 'n van carretera amunt.

Vora del camí ral hi veuhen un arbret y en una de sas

brancas un niu d' aucells.La femella covava. Diu 1' un à 1' al-

tre:

—Veus aquell niu?

-Sí.

—La femella hi es, pus veuràs com li trech los ous de sota

sens que se n' adoni.

Lo dit fet; s' acosta y plam, plam li pren tols los ous us

derrera à 1' altre. Mentres los anava trayent de un à un se Ms

ficava ala butxaca. Quan no n' hi quedà cap tot content se

gira de cara al company y li diu:

—Ja ho reus, la femella encara cova y aquí tens los ous.

Y fica ma à la butxaca.

—;Rehira! esclama, ^hont son? Jo 'Is hi havia ficat... ne so

ben segur.

Y comensa à buscar.

L' altre tot rient y allargantlhi una de sas mans ab los ous

del aucell diu:

—No t' cansis cercantlos, li respon, aquí 'Is tens.

Y es que 'Is hi havia tret de la butxaca sense que l' altre se

n' adonés.

Lo primer 's donà per guanyat y perdé la posta.
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(BALADA.)

i
Amor !

Joya del cor que suspira !

(Joglar de Maylorcha.)

Consirosa està la nina,

Son mirar n' es trist y dols,

De sa cara abans riallera

N' es muslig are 1' color.

<,Serà 1' mal de la nineta

Mal d' amor?

Ja no juga ab sas amigas,

Pé l' jardí ab cllas no corr',

De las flors puras com ella

Sols li plau lo grat olor.

<;Serà I

1 mal de la niuela

Mal d' amor?

Ella parla tota sola,

Par que tenga ocult dolor,

Y suspira, y de la lluna

Plauli la blanca claror.

^ Serà I' mal de la nineta

Mal d' amor?

Y diu:—; Mon bé, vina y torna

Alegria ma tristor;

Del dia que t' en anares

Ab ànsia 'sper ton retorn 1—

i Serà T mal de la nineta

Mald« amor?

Y de fit en fit se mira

Lo cèl blau que n* es hermós;
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Y allavors la veu d' un àngel,

Dolsa y pura. par qu' escolt.

^Serà 1' mal de la nineta

Mal d
; amor?

Ay ! que d
! aquesta manera

Dias ne passan bén molts,

Y à la pobrela malalta

No la curan metjes, no.

I Serà 1

: mal de la nineta

Mal d' amor?

Mes, una veu coneguda

Respon à n' el séu clamor;

Ella riu... son còr batega,

Li batega d' emoció.

i Serà 1' mal de la nineta

Mal d' amor?

Baix de la seua finestra

N f han cantada una canso...

iAbaquin goix que 1' escolta!

i
Bé coneix al cantadorl

La nina ja no 's malalta,

Que l' seu mal n' era deamor.

Mateu Obrador Be.ijassar.

JU&R PER LUNA. ï.

Anant un comissionista y un bi9be de viatge en un mateix
cotxo y volentse '1 comissionista burlarse del bisbe, li va pre-
guntar:

—Me diria V. S. en que se sembla un burro à un bisbe?
Lo bisbe li va respondre:

—No 'u se.
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—Jo li diré donchs, va dir lo comissionista; se seniblan en

que '1 bisbe du una creu al davant y '1 burro la du al darrera.

Lo bisbe llavoras callà; nies un xich desprès preguntà al

comissionista:

—Me sabria ara dir vostè, en qué 's diferencia un comissio-

nista de un burro?

Lo comissionista després de molt rumiar, diu:

—No hi veig diferencia.

—Pus jo tampocli.

&& B8Ü& ©88* WAM»9U

Prop d' una font deserta

Cerclada de xiprés.

iTot lo sant jorn plorava,

La Nina del Valies!

iQuè foren del jorns de dit xa?

jCoïn lo vent se 'Is ha n' endut!

[Com les meues esperances.

Ab tu jo les he perdut!

Mes trenes negres crespades

S" ablanan del coll avall;

Vetx ioh font! mes galtes rojes,

Ben grogues", dins ton mirall.

Qui vejés mos ulls vidro-

|Tanl serens com los tenia!

iQuí 'in vejés folla al mati

Folla a la nit...
;
lot lo dia!

Y tot per 1' amor que 't linch,

;Pcr porlarte voluntat!

jAy Déu! sinó puch se teua.

/.Per que m* ets enemorat!—
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Àixis, trista, parlava.

La Nina del Vallés,

Prop de la font deserta,

A 1' ombra dels xiprés.

Cn jorn ;ay! la trobaren.

Los ulls guaytant al cel.

Morats los seus bells llavis.

Los seus llavis de mel.

Enredarits los membres.

Les mans demunl del cor,

En cada galta grftga,

Una rosa d 4
olor.

La mantellina blanca,

sJriLt" Estesa àson entorn,

Sa cabellera negra,

Garnalda b' es d' adorn,

;Ay si 1- haguesseu vista.

Feya molta tristor !

La font mormola sempre

Qtte va morir d' amor!

Barcelona 1
er 4e sepiembre dr 1867.

Josepu de Paí au t íogdst.

DISTINGO.

Vcuse aqui que en un Seminari hi havia exàmens y entre

'Is jutges s' hi trobava lo senyor Bisbe que acabava d" arribar

f< ya poch, pera presidirlos.

Lo senyor Bisbe aixis que va veure entrar al primer esco-

lar, digué al del seu costat.

—Que tal, es xicot de pro?



— \H -

—Ho es, S. I.; sols te un defecte.

—Quin?
—Lo de posar distingos per tot aneu. .Ja pot preguntarli lo

que vulga.

—Pus déixinlo per mi, va respondre lo senyor Bisbe, à

veure si n' hi podrà posar cap à la pregunta que li faré.

T preguntà lo senyor Bisbe al escolar:

—Senyor escolar, se pot batejar al) brou de 1' olla?

— Üistingo, respon l'escolar.

— üistingo, repeteix lo Bisbe, v que es lo que ha de distin-

gir?

L' escolar sériament respont:

—Ab lo brou de 1' olla de S. I. no 's pot batejar; mes ab lo

de la olla que 'ns donan al seminari, si -s pol batejar.

^A. Mgigisasgi,^ MiïtJ^m&WL•*

Fadrinels d' aqueix meu poble

de San Pere ja ve '1 jorn,

preparéune la escopeta

per galejà al San patró.

no n' hi planyen la pólvora

qu' això à 1' any no es mes que un cop

y aquest soroll ne ressona

de las ninas dins del cor.

Donzelletas del meu poble

guarniune los vostres floehs,

preparéune vostres galas

que 'n ve la festa major;

replegueu bon munt de llenya

pna fer lo foch mes gros,

feu que be n amunt »' cnlayihi

porque 's vegi de per tot.

j Ay ninetas, jo com valtres

antany vaig lluir mos llo.|i>,

vaig fe un foch que fins als núvols
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aixecava sos flams roigs,

à saltarlo no gosava

cap minyó dels alentorns,

de foguera com aquella

no n' hi ha hagut de milió enlloch.

Mon amor va apariaria

en lo peu de mon balcó

va cremari farigola,

romanins y bervelló

perquè ne servés ma cambra

un perfum ben agradós,

vam ballarhi la sardana

sentint de prop s' escalfor,

ell duya la jupa nova,

jo vaig estrenar jipó,

de cireras qu* ell va darme

arrecadas duya jo,

y al cap I' hermosa flor blava

que 'm va dur de Vallderros;

mes enguany tot me fa pena,

mes enguany no 'n sento goig,

lo repich de toch de festa

à rai 'm sembla toch de morts,

lassardanas m' entristeixen

y 'm fan apuntar lo plor.

V altre anyada se hi trobava

mon aymat encisador,

ara *1 pobre es à la guerra

y 3' anyora M meu trist cor.

Mama de Bbll-uogr.

UNA HISTORIA DE DOL.

La historia es llarga y V espay de que puch disposar en

aquest Calendari es molt curt perquè hi càpiga tota sancera;

ab tot, vos la diré ab pocas paraulas.

Molts seran los que havent anat à S. Miguel del Fay, bo se
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hauràu adonat de un poble! que hi ha mitjhora avans de

arribarhi: vuv parlarvos del poblel i|e Sant \ieens de Riells.

Lo poble es molt escampat; emperò al voltant del campanar

octavatde I* església si hi apilot.it) on/e ó dotze casas totas

veritables casas de pessebre: el1*1 son las que constitueixen la

olassa v 'l vertader poble houl un pou ab torn dona V abast

d' alga à tots los que hi viuM, Los singles I' abngan deia

tramontana la riera de S. Miquel v el torrent de Vallderros li

amaran los horts v 'Is boschs de pins y planladas d" oliveras

li verdejan tots los" voltants, l'entlo un indret dels mes sols y al

ensemps del mes agradosos. S. Feliu blanqueja amunt a sa ma

esquerra v la ubagade 'n Camps puntejant a I; enlronhlel picn

de cal Vilèu c'ouhen son terme, deixant sols lo pas just al pe-

dregós jas de la riera deS. Miquel que. qnan plena baixa, tan-

ca lo so la comunicació que junta lo pla de Bigas ab las hortes

de Riells En sos bos< hs hi trobareu tota sort d' aueeils des del

tavaret, al ducb, y de flors demaneu que jo -us puch assegurar

que no n' hi ha de mes bellas en cap part del mon. Domhs be,

aquí y à I

1 any quaranta succehl lo qir are 'us diré.

En "un dels molins de vora de la riera, lo que te al damunt

lo single del Parer, s' hi estava un jove molinayre que de tota

sa família Deu no li 'n havia deixat mes que un germà que

feva de guarda boscb.Lo moliner se deya Àngel I" altre se

nomenava Mateu. 1/ Àngel tenia \int anys. lo Mateu no hi

arribi va. Feynejant, fevnejant lo moliner s' era fet un bon

nom en la vila, sent estimat de tots tant com n' era aburrit son

germà Matlnu per lo seu mal \iure.

algú deva que 1' Àngel s- entenia ab la Scinía filla de un

honrat pagès vehi de la plassa y germana de'n ridel. un

beneyt del qui son pare res ne podia fer y al qui sovint solian

esdevenir rauixas que donavan que parlar als vehins.Lo que s

lo del festeix era cert v '1 pare de la Sc.inla. nomenat Hoch moll

alegrat d' eslava: Scintà era pubilla y cal dlrVóS qtíe n Mateu

també I' estimava coralment. Mes com (|iie res n* havia dit

à ningú sinó «í la Scinta. y com aquesta lot donantli carbassa

s- era guardat lo segret, ningú ni "I mateix Àngel ne sàvia

gota D' un dia al altre devían promefres'ab aquest darrer

y ja la nova comensava à cusir roba blanca, fent ab això en-

rahonar a sas eonipanvas. .

Aixis eslavan las cosas quan arriba al poble la nova ae la

quinta, avansantla d'Jun anv. 1/ Àngel hi entrava de ple.

Sortejat que fou. caigué soldat. No tenint per deslliuraraen y

no volent qu' en Rocta tragués la cara per ell. cosa que vollan

fer resolgué pendve an resignació la mala sort
j
se 'n ai'on>oi*.

/Que 'n traure de dirvns mira casa la Srinla tot eran plors/

Ja 'UB ho podeu figurar. Cada cop qu« ell hi anava se senlian

las mateixas rsrlamarions: cada cop que 'n sortia portava ais

ulls la marca d' una emoció viva.



i T son germà Mateu que hi tteya '?

Son germà .Mateu guardarà Ms' bosehs. fumava, bevia y fins

reya sovint quan se parlava de la quinta. Es que en Mateu
estava gelós de son germà.
Alguns vehins tractaren de n\il!orar sa sort, y vullas que no

li feren consentir en fer una capta per ell en tot lo poble.
Seguiren la Vall-blanea, Vall-de-Ros, cal Vileu. Regassol,
Margarit, tot, y quan toruavan los dos que la feyaii, al ser al

rieral trobàreu tse soptats per un home emmascarat que ds
robà quan du van. Malaguanyat travall de replegarho. ; Oh y
que prou hi "eran dos centas lliuras ! Dos centas lliuras y las

que hi volia afegir en Roch d' amagat y las qir ell tenia

haurian f«t las siscentas rodona» I No hi hagué remey.
Una tarda vingué la corresponerita partida de tropa y I

pobre Àngel; desprès de dir « Adea » à la seua Scinta, avall,

avall cap à Rigas feu lo seu trist camí.
May havia gastat en Mateu tan bon humor com aquell dia.

Tant,"que quan 1' Àngel borejava las barbotas, va trobaria v

des de un marge ahont s' hi eslava p'antat, tot rient li digué:"
—Vaja, vaja. esprimotxat. \uyf anys passan de correguda.
L' Àngel no li va respondre.
— No 'm vols dir ns" .Millor per mi que no t' hauré de

planye ! Y girà \* espatlla lot rient y murmurant:
—Potser si que 's pensava ser un rellotge de sol que mav

se toca.

L' Ang<d se girà al oure la riallada, y per resposta aquestos
solas paraulas va dirli.

—Deu fassi que aquesta rialla no la sentis tú avans de la

hora de ta mort.
Mateu girà lo cap, y desprès de mirarsel un bon xich,

arronsà I' espatlla y cap à Riells falta gent.

Veuse aquí que quinze dias desprès, una nit ;feva una fosca!
pam, pam. trucan à la porta de cal Roch. Lo pobre qu' estava
tot atribuint de resullas de una forta multa que lo gobern li

havia posat per amagador de carlins
; ell tan lliberal! baixa à

obrir la porta.

—Qui ha?
—Obriu.
—Yalgam la Verge !

Obra la porta, una ventada li apaga '1 llum de cuvna. mes
à las foscas hi tot va acabar de regoneixe al qui per 'la veu ja
havia conegut.

—Scinta ! Scinta! cridà de cop en Roch.
—Per Deu, no crideu tant; lo qui acabava d' arribar li va

dir.

Mes lo pobre Roch, de re M sentia y novament à Scinta y à
Fidel cridava. Scinta baixà de las càmbras ab un llum ala
mà.
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—Que hi ha pare !

—Ja '] tenim ! Ja no ploraràs mes I

Los últims esglahons se pot dir que la Schüa 'Is va saltar

per donar una forta abrassada al hoste. Era M seu Àngel. 1/
Àngel del seu cor

!

Mes ay ! que I

1 Àngel era desertor y lla\oras lo desertar se
pagava àb la sanch de las venas.
—Com ningú 'n te de fer res, fugirem lluuy, ben lluny, lo

rector 'us casarà d' amagat. Al Roselló prop úe l'rals de Molló
t'mch on germà que s' hi es fet home, aniràs allí. Jo vendre lo

que tinch aquí y 'us hi vindré à trobar. Tinch un amagatall
que mon pare" havia fet pels frau -csos y ningú escapàsde
trobarte. Vaja, no ploreu que tol se compondrà! Aquestas y
altres rahons deya 'I bo de n Roch.
Y ho podeu creure las deya de cor y de bona fe. Fidel

lo seu fil! s' ho escoltava tol, rletil y mamànlse i dit. Al sant

endemà àeal Roch ningú haguera dit que fossen un mes.
Teniu de saber ara, que Fidel era molt amigot de "n Mateu,

y ams es com ab poca feyna y Ira vall va saber tot lo que pas-

sava à la casa. Sapigucrhò ell V als quatre o cinch dias arribar

una companyia de. tropa, enrotlla/ lo poble y trufar lo capità

a la porta de cal Roch, tot fou hu. A la casa no hi havia ningú,

la Scinla era à rentar al peu de can Yiaplana, en Roch i'eya

formiguers al bosch de Regassol.

Poch tingueren d' esperarse, lo capdill de la tropa y sos

segons. En Roch avisat per un veln arribà ab un feix sobra 1"

esquena.

—i,Que vol senyor capità? digué quan va veure al que s' es-

perava.
—Ou 1

obriu.

—Y perquè, si 's pot saber ?

—Obriu, va tornar a dir asprament lo capità.

En ttoch obri.

Y 1' oficial de dret à dret se n' anà al amagatall, qu' era al

seller, y fen alsar dugas llambordas de terra quedant en des-

cobert una trampa de fusta.

—Ja sàvia qir era aquí.

En Roch estava groch com una cera. La porta de I' entrada

tota plena de bado< bs.

—Alséu, va dir lo capità à un sargento.

Lo sargent aísà la trampa.
— Porteu una escala.

La de la figuera \a servir per lo ca». Dol saFgeatOf varen

engolarse dins deJ «au. Quan varen sortir eran tres. L' Àngel

pujava entre mig d' ells. V.n aquell punt entrava la Scinta que

re» sàvia.

Freda com un glas v sens moviment se \a quedar al portal,

mentres se 'n enduyan à I- Àngel cap à Bigas hont s* hi estava
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lo comandant. Al endemà va enmalaltir y tingué de colre la

malaltia.

Llavors va córrer pèl poble la paraula « espia » y digués
qui la digués sempre la j untava al) lo nom « Mateu. »

Quinze dias després, un mati. 1' arcalde. del poble que ho
era un de las casas mes rieas, nomenada per cal l'nyós.

va rebre nova de que aquella tarda pujarian una par-
tida de tropa ab un condemnat à ser fusellat y que disposes

una cambra per capella.

Quina nova per la pobre Scinta que tot just aquell dia co-
mensava à llevarse!

A só de timbals arribà la partida y lo pres foren tancat dins

de cala vila, xica caseta davantera de la rectoria.

Al demà de bon mati , lot just llustrejava, passavan riera

avall capà Bigas. dos homes menant una burra hont hicolca-

va una nova tota desmillorada. 1/ un era En Roch y |1 altre

son Bit: la'noya &eal dirvos qu -

era la Scinta?

Arribats à Bigas parlaren ab lo .-oraandant, y foren tant vcr-
taderas sas llàgrima* y tant de justícia sos ràhonaments, que
lo comandant esmogut los va dir.

—Aneu, bona gent: avuy mateix enviaré una ordenansa à
Barcelona. Digueu al comandant que ja tindrà novas si per
cas avans de fusellarlo, si es que -| general vulla perdonarli
la vida. Que si per cas lo temps vingués massa just. des de la

serra de cal Viléu li faré fer la senya. Si sent un tiro. no hi ha
perdó. Que M fuselli. Si es un toeo de trompeta lo que senti,

perdonat sia.»

Al cap d" una hora lo pres ja bo sàvia tot y 's mig aconor-
tava de sa desgracia: també aquella tarda hò sàvia en Matheu
tot dels llavis de 'n Fidel.

Lo terç dia va arribar sense cap contraordre. Lo quadro ja

era fet y '1 pobre pres agenollat, quant dalt de la serra va sen-
tirse un cop de fusell que ressonà per tots los singles del Fay
v Vall-de-ros. Una descàrrega va respondre al tir aquell, v un
;*ay! de mort eixit dels llavis de la Scinta, va glassar la sànch
à "tots los qui en la plassa de Riells se trovaban. L' Àngel ja
no era d" aquest mòn.

Encara era calent lo cos de 1' Àngel quan de prop, prop,
'ohí lo toch de una corneta y atrafegat, ple de pols y suor al

cap de un quart o" hora entrava al poble un cornet ab la nova
do que '1 pres havia sigut perdonat. Ja era tart!

/,Qui havia fet la senya prinvra?
Ningú ho podia dir; mes al Matheu de la vigília que no se

'1 veya pel poble. Lo arcalde tingui *n sospitas y feulo cercar.
En Hoch lo trobaren.

Aqoella nit à las dotze sortia de la cova dels moros sobre
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Vall-de- ros un bullo negròs. Vist d' aprop semblava un home,
y mes d' aprop era en Mal heu. Ab la carrabina à 1' esquena
passava pèl estret y pcrillosisim eaminet que borejat per un
gonh (i' un costal y de 1" abirn del altre condueix al vall al

fons del qual la font de la casca ta dona herbey y fr sca à n 1

aquellas encendrosidas penya». Feya una nit clara", los núvols
de tanl en tant cobrian la lluna embruninl los voltants y fonda
ladas de Riells. Això barrejat ab lo remor dels torrents, lo

brugit de las capsaladas dels pins que 'I ventbressava y 'i-

pinguets dels dncbs , donava tanta faresa al tot, que homes
de pit vos pucb assegurar s' hi haurian espantat.

^Qué feya en Matheu à n' aquella hora per aquells faresto*

indrets ?

Fugia, tot lo jorn lo passa amagat dins de la cova, lloch se-
gur hont ningú vol arriseaivhi, y ara à la nit tractava de
guanyar lo pla del Fay per fugir cap à Vich y amunt, amunt,
Ripoll, Camprodon y Fransa.
iPerqué fugia ?

Si "I cor dels homes pogués ser llegit, prompte 's trobaria la

resposta de moltas preguntes que uo la tenen ni la tindran

uiay.

Fra à la Vall-blanra , va saber que, 's cercava al etjegador

del tir y destle llavors anava fugidor y esfarahit. A mes sentia

un roser h al cor (|ue no 'I deixava sossegar y cercava corre

perquè las camas semblava que li demanessen.
Fn lo mateix punt en que deixant lo gorch comensava à sal-

tar via avall cap al torrent se detinguí', ajupi i cap y escoltà.

Li acabava de semblar sentir soroll.

Primer ramor confusa, après nies clara , li glassà la sanch

de las venas. (ïlapir de gossos, trepig de cavalls y de tant en

tant lo toch d* un aspre corn arrivaba à sag orelles, y tot això

barrejat ab los xiulets del vent y 'I saltejat crich crach de for-

tas golas (|ue comensavan à caure de un gros y negrench cap
de núvol que per damunt de son cap travessava.

Desprès d' estarse un bon ratet escoltant, despassà la car-
rabina de sa espatlla dreta, alsà '1 gallet. mirà 'I misto y ve-
ventho tot en ordre segui saltan t cap avall.

Pochs passos mes havia donat quan altre cop va aturarse.

Lo soroll era mes clar... los glapits los sentia ja al peu del camí

y muntavau depressa, depressa. tan que esglavantse V sense

saber com. gira qua y corre (|iie correràs altre cop à dalt del

single va ennlarse. Son primer pensament havia sigut lornar-

i la COVa; mes après no s' hi va veure segur, y llavors à

traven de penyes, brucbs, fenollars y pinedaa amunt, amunt

sem reposar corria.

i. os glapits aomentavan, los cavalls mes venint ja ab
renills las penyes eabalotavan > de tanl en tanl lo com acon-
ptUat retrunyia. Fs que aquella nit cada any passava per
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aquell? camins io mal cassador. Mateu que prou bo sàvia, es-

temordit tractava de fugirne. Ab las mans sagnantadas, las es-

pardenyas à trossos, lo jeeh esborancat, sense gorra, esbufe-
gant, perdut, qualsevol I* hauria pres per un ànima del altre

mon. Aixis atrasessà llochs que may la planta d'home Ms
havia petjat, aixis arribà y apar miracle, al peu del pi de las

onze hora. Pi inmeus. gegantí que plantat per mà de la ca-
sualitat en la esberla de una enlayradissima roca. se veu de
moltas horas lluny. L'n cop allí, ja no podia pujar mes amunt:
à sobre son cap la penya anava alsanlse espadada y erma; so-

ta sos peus. i' abim sens fons aclarit sovintet per ía vermelló
dels llampecbs.

Allí tomà à escoltar y ;oh ràbia! los glapils I' aixordaren,
los caps dels gossos gola badada esgratinyant ja is tenia à

pochs passos, y las podràs espurneja van sota ds peus dels ca-
valls. No hi havia remey. era penlut!

Coma llops los cansi' abordavan y ell allí arrambat à le

penya ni sisquera tenia esma per defendressen.
Senti sos alens, senti com li esqueixavan las carns... v sols

lo deixaren quan, havent passat com una satjeta etjegàda lo

mal cassador quasi fregantlo, seguiren à son amo timbas
amunt, cap à la part de Berti.

Llavors li va semblar com si li caiguessen gotas calentas sobre
las mans. La lluna en aquell moment clarejava per entremig
dels núvols. Esguardà y's vcje tot ell clapejat de roig. Las gotas
calentas anavan cayenlli damunt. Alsà la testa y... dalt de la

penya, sobre '1 seu cap, hi vejé ai seu germà dret, tot ple de fe-

rida's que li sanguejavan. Aquellas gotas eran la sanch del seu
germà.
Va sentir per tot lo seu cos unas corredissas fredas, los ca-

bells se li erissaren, los ulls se li obrian à malgrat y sas mans
s* arrapavan à la penya com si ab las unglas tractes de afer-
rarshi per nó caure boca terrosa. Aixis va sostindràs mig
quart: després las camas !i flaquejares, los ulls li perderen lo

veure y lliscant, lliscant al peu de la penya, va caure.
Havía mort de por.

Quan acabava de fer I' últim badall una gran riallada (pot-
ser encara lu va sentir! feu rt-ssonar las penyas. La rialla sor-
tia de un bosch ensotat des d' hont te veya lo pi de las onze
horas. Al mateix temps un llumet va apareixe. Lollumet era
d' en Fidel que ha\ia anat à cercar cargols y que trobant de
pura pensa la gorra de 'n Mateu se la contemplava tot rient.

Ningú de molt temps va sentir parlar d' en Mateu.
Quan à la primavera següent, los cassadors de duchs ana-

ren à la penya del pi à buydar los nius de duchs que hi crian,
lo qui lligat pel cos va devallar, vejé à sos peus fondo, molt
fondo, un munyoch de roba, barrejada ab ossos y podrimenta.
Al costat d' aquell pilot, hi havia una carrabïua. Allargant
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mes la corda y davallant mes, pogué ve«re mes d' aprop lo

qir era. Al muntar va dir als companys, qu l

allí sota hi havia
la calavera d

1 en Mateu.
La Scínta ;

s va fer monja a Yich.

Lo pobre Roch lo trobaren enterrat al fossar de Riells al cos-

tat de 1' Àngel y al peu de la porta major de I' esplaia, en
(|ual enfront hi ha un sant Vicens de pedra y un rellotge de
sol.

Lo Fidel fa de recader.

Ara 'm direu ^perquè 'ns has parlat de Herlí, Vall-de-ròs,

Single del Parer y tantas altras cosas sense espliearnos per

pessas menudas lò qu' es tot això?
No 'us ne sò parlat ara, perquè tot no hi hauria capigut

aquí; mes això no vol dir que no "n tracti may mes. Si Deu ho
vol, so prou jove encara per podervosne parlar mes endavant.
Llavoras sabréa lo que son aquests indrets nomenats mes
amunt y 'us asseguro que. 'us ne vindran ganas de véu-
rels.

A MON ESTIMAT ÀMICH S. (! Y (1.

EN f.O DIA DE SA MISSA NOVA.

E lo prevera <i ne perdó,

B taca ostrema unció,

E sia vicari de Deu.

r benehepeba tot hom seu...

íl. Lluu.—ns. de N.« D.» S" Maria.

Hefmosa es la diada,

Altiu clareja 'I sol,

L' espiga de la xexa

.V es rossa mes que I' or,

Refila entre 4a bòscatges

Sos cants el rossinyol

Y > obren las ponsellaa

Kngayardanl los horls:

Del temple las eampanas

Llansadas t* han al vol,

Y per sas naus llargueras
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S' escampan sagrats tons:

.L' altar cent llums eubreixen.

Sembrat ir està de flors:

Ofert ha sobre 1' ara

Un sacrifici nou

Aquell que sas maus besan

Los cristians devots.

Diada n' es de festa.

Diada n :

es de goig.

;Beir haja 'i nou Ministre

Lo jove Sacerdot!

Qui, las divinas gracias

De que en sas mans dispon.

Podrà contar? Besaulas,

Besàulashi; sa sort.

Sa dignidat es molta,

Sa potestat sens nom.

Ell quant 1' born se rebè!-la

Cegat d
-

orgull y foll.

De Deu ab sas pregarias

Detent lo just açot;

Y quant ja sas ofensas

Trist plora ab humil cor,

De part de Deu li dona

Perdó, pau y consol.

Ell es lo nostro guia

En aquell vall de plors,

Ell perquè nos nodresca

Y l
- ànima confort,

Lo sagrat Pà nos dona

Puis guarda en son redors

Al Rey de las alturas,

Al qui 1

; univers mou,

A 1' infinita Essència

Quant baixa en aquest sol;

'Xi com es l* hom del poble

De Deu també n' es I' hom.
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iBe-n' haja M nou Ministre

Lo místieh Sacerdot!

Benehescan los seus pares

Al Deu de Sabahot

Que ab aquest fill los dona

Lo mes plausent tresor;

Las vostras esperanças

Cumplidas s' han d' un cop.

<,No es ver que en aquest dia

Sentiu lo mes pur goig?

Que dur llargas anyada*

Al cel jo n' hi las vot.

Est fill que tant d' afecte

Vos roba, dols suport

Serà en vostras veilesas

Que os minverà los dols;

Y quant avanci 1' hora

De prendre etern repòs

Vos roostrerà las portas

De la sagrada Sion,

Y plens de santa calma

De fé y dols conort

Pensant ab aquest dia

Esclamareu llavors;

j Ben-n' haja lo fill nostro,

De Deu lo Sacerdot..!

De m' arpa no puch traurer

Millors, amièh, los som;

Ma veu es IfteW sempre,

Mes, \ni. no nv fài eimn,

Que al veurer ta ventar»

Alegre m 1 bat lo cor;

Jolias recordant»

Lo m' omplen de consol,

Mes entre tòtfl

Sagcllaréab molt j.>>
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La d' esta mateixa hora

D' est sacriti i nou.

De tas virtuts 1' exemple

Me servirà de nort.

Sé que en ton pit ne guardas

No merescut un lloch,

Y que, eu tant romeu vaji

D' aquest mon per los rosts,

Si 1' esperit me manque
Tu li daràs confort;

Oh! y jo agrahit com ara

Repetiré llavors:

;Be-n' haja '1 bon Ministre

Lo digne Sacerdot!

Palma 14 de Juny de 1868.

Barthomiü Firrà t Perflï.ó

RESPOSTA A TEMPS.

Cremada certa comedianta ab un crítich perquè no la ala-

bava mar, va esperar lo dia del sant d' aquell y li va fer do
de una ploma d' avestrus.

L' escriptor va endevinar lo que allò volia dir, y va donar

per resposta aquet recado al criat.

—Digas à ta mestresa que li agrahesch la ofrena; mes que
me dol en gran manera '1 que per mi plomi à sos admiradors.

dnk3&KGlEfes3

(Vesprada.)

.V til ha tina donzelleta—que 'm té lligat lo cor,

Lligat me '1 té ab cadena?—ab cadenetas d' or.

- C.\r<só popular.—
Dintre del bosch, dessota l' vert fullatje,

quan del estiu s' hi bressa I
1

fresch oratje
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jQue bé s' hi està, que bé!

Vina, Daldeta, que ja fuig lo dia

y aquí, lluny d' enujosa companyia

molt mes te estimaré.

Lo sol que ab flochs de flama

lo firmament volteja,

fugi tras la montanya

enviantnos sa rialleta

envolta ab nuvolets de grana y or;

y sos vius raigs allunya,

que ja nosa me feyan

per dirte ab llibertat lo gran que es mon amor.

Lo rossinyol se ajoca

ab sa parella,

y en tot lo bosch ressonan

sas amoretas;

atén com can tan

y aprèn de amar, Daldeta,

com ells dos s' aman.

La platejada lluna

que eixint del mar nos guayla,

s' enfosca protectora

sota una nuvolada

per amagar al mon lo que ella veu;

donchs no vol que racansa

ne senti la rosada

d' eixa hora delitosa que passo al costat teu.

En brins de plata s' Mansa

la font vehina

en lo riu, que de escuma

en glops la abriga;

dols remor n' alsan;

aprèn de amar, Ual•leta,

rom ells dos s
- aman.
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Dintre del bosch, dessota l

;

verí fullatje.

quan del estiu s
1

hi bressa I* fresch oratje,

;Que bé s
;

hi està, que bé!

Ja que avansa la fosca y els poruga,

perquè 1' vent no te espanti que en l

s erm juga,

ben fort le abrassaré.

Las boyras rossegants de la planura

cobreixen la raontanya ab son mantell,

com jó, Daldeta, abrasso ta cintura

flexible com la branca del clavell.

Lo sútil ventijol de la vesprada

8' adorm enlre I' brancatje encisador,

com se adorm mon alé. Daldeta aymada,
en ta abundosa cabellera tí' or.

Lassa xafogor sento;

mon cor se abrasa

y en brusants, fatigosos

suspirs se exhala;

mes ensà feste,

y sentiràs com ereman

en tas galtetas.

Per la cascata de onas espumosas

ouberla n' es 1' herba que vincla 1' vent,

com de ta cara ho son las frescas rosas,

de mos tendres suspirs per lo torrent.

Al trèmol parpelleig de Iasestrellas

d
- amor agita la blavenca mar,

com se agita mon cor quan baix tas cellas

veig tos dos ulls de suau y dols mirar.

De tant bé que ab tu m' trobo

me vé tristesa

perquè dins del pit salta

mon cor depressa;

y '1 pit me esqueixa
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es que ah tu vol vernirseu'

y volateja.

Dintre del boseh, dessota I* vert fullatje,

quant del estiu s' hi bressa l' fresch oratjo.

iQue bé s' hi està, que bé!

Jà que de amor. Daldeta, t' veig rendida.

pren lo meu cor, que sols per tu te vida,

que may te oblidaré.

Girona.

Joan B. FYki'er.

ORIGEN DE LAS CARIÀT1DAS.

Es comú, en los palaus y casas de vera vàlua artística veu-

rehi estàtuas de marbre, figurant donas al) vestits llarehs (sto-

latas) 1) aguantant damunt del seu cap cistells, paneras y al-

tres objectes; à las quals se dona '1 nom de cariàtidas. Los

grechs \an ser los que inventar-.n eix ornament en arqui-

tectura, eternisanl, al ferho, un cas de la soua historia. Yes

lo cas següent.

Quan Xcr\es, rey dels persas, acapdillanl un nombrós exèr-

cit va invadir la Grècia, Caria (t'lU lat del Peloponeso va fer

lliga ab I' envahidor. Hetuts pels grechs los enrmichs la dita

ciutat fou arrasada, morts tots los homes d' ella y las donas de

mes representació, portant cada una un farcell de lo mes bo

que tenian se veren condempnadas à ser dutas entre las des-

pullas triumfals, obligàntselas desprès als travalls mes cruels y

à la mes brutal eselavitut, Com si ab això no ir hi hagués

prou, los arquitectes grechs van \oler deixar gra\ada en mar-

bre tan terrible venjansa, y així inlroduhiren en sas obras

aquellas imatges que coneixem ab lo nom que serveix de títol

à las presents ratllas.

(1) Slola. Kra una túnica de porpra nh mincRT»*, <tii;i*> Feroprt inurni-

da rn la part do liaix d' una franja, p .In li altre nrnnnifnl d' or.
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M ELADA. (1)

Porta la daurada bresea

que vàrem brescar tols dos:

per tastar sa mel xamosa,

amor meva, estich frisós.

iQuina mel la» regalada!

I
Visca '1 buch de part-de-dall!...

Mes ^qué miro? ;'T vermelleja

lafiblonada!... ^T fa mal?

t.Per primer cop los meus llabis

mal remey foren ahir?...

Esta segona besada

de segú 1' ha de guarir.

iQuina mel, xicota meva!

jEs de lley, de bona lley!

Si al rey li deixan menjarne,

no la menja milió '1 Rey.

Va arranjà '1 buch I' avi Pere;

tot just ne servo recort;

era home de moltas trassas;

tot Dosquers plorà sa mort.

Te 'n recordas?... A sa falda

nos tenia à tots dosels:

eram argen-viu y *ns feya:

«—^Estareu, pallardassets?»

No, no beguis aygua: '1 canti

dexa en bon repòs, com cal...

(1) Del llibre Mul y Fel, prócslm à publicarse.
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axis, axis: porró en I

1

ayrel

Vi xarrical no fa mal.

Pobr' avi! La pobressalla

que, ab follías, à tothom

va bescantà; à l' avi Pere

no li tragué cap mal nom 1

Tant sols, recordant la pipa

que solia estar xuclant,

digué qu' en tenirla plena

tothora estava pensant li).

A son recorl ]• onzè trago:

i
Jesús, Maria y Josepb!...

De mel prou ne resta encara,

pró '1 porró axut com un cep.

Ves, xicota: torna à omplirlo.

Mes^qué veig?.. Es fora ja!...

Te rahó; los bous nr esperan:

encara podré llaurà.

J. Rieiu.

&& ®mm*.

Era 'I dijous sant. L' església feta una lluminària, la gent

trista y ab las llàgrimas als ulls, tot feya un dol! Y ab tot En

Pere, plantat al mig, dret ab la gorra à la ma, semblava que

(1) HI hagué por tota abella enrontrada, dita «La Garrotxa», fauna

colla d' anys, Qoagr&D misèria; y com los pobre? fossen molts y Is rlclis ii"

poguessen donar lo qup volian, los primers tragueren al» setrons corranda»

ó follías més o menys verinosa» ò intencionado*, MfOM erari un- \ altre-;.

(t) En Riera ile Dosquers

ir es un tirilio ite mena

i] u <* sempre c«la pensant

quan tindrà li pipa pluna.
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allò no li entrés, à jutjar per la se\a cara, tant la havia tran-
quila. Això ho reparà en Roch que s' estava agenollat plorant

al seu costat.

De cop en Roch s* alsa y entre ell y en Pere s' entaula
aquest diàlech:

—Vaja que teniu un cor de pedra.

— Perquè?

—No 'us condol veure tot això? No 'us entristeix lo pensar
que Nostre Seo vores mort?

-No.
—Com! no?

—Jo 'us diré, no nr entristeixo perquè jo estich en lo se-

grel.

—SegreTquin?

—Jo 'us lo confiaria, si fosseu ben segur de boca.

—Refieu vos de mi, ningú sabrà res.

—Pues be, si 'm prometeu no dir res

—Promès des d' ara.

—Donchs, no estich trist, perquè jo se de segur que demà
passat ressucita.

3EB®ÏÏ3&ttL•-J^z

Com la poncella qu' esclata,

obrires, nina, (on cor

al amor.

Com la flor à qui 1' sol mata
ab son ardent bes de foch

poch à poch,

à tu t' mata, malhaurada!

de ton ingrat aymador

lo rigor.

Y com la flor desfullada

pel vent, rebassada s' vèu,

;ay, Deu meu!

ton ànima enamorada
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se ir endurà 'I dolor cruel

d' assí al cel!

St. Hilari de Sacalm, agost 1866.

Felip Pkrozziní t Marti.

A la vora do Tots Sants ja n' es ben curta la diada, las bro-

mas tapan lo sol y tantost s' es amagat darrera del Ooll-baix

ja es fosch tot de seguit: poch dura gens ni mica la claror, tan

tost es dia tan tost es nit.

Montserrat w es tapat d' un cap al altre per espessa broma

y no s' en veu pas cap de sas punxegudas simeras: això sol

ser senyal de pluja, mes no 'us ne fieu pas massa diu '1 Padrí,

perquè la montanya pelada es alta, veu to mar molt be y la

marinada hi arremolina la broma y no sempre vol dir pluja

certa y segura: si la broma ve de per amunt y al Montserrat

s' atura, plou, si, no hi ha pas cap dupte; mes si ve de per

avall que la marinada la porti, encara que en lo Montserrat

s' aturi y tota la montanya tapi, la broma s' infla, s' astarrufa

y moltas vegadas se 'n và com ha vingut. Quan n' es senyal

certa y que may falla, es cuan una brometa blanquinosa \

ponjosa s' ajeu à la vehina cosla de Coll-baix. quan s' hi posa

aqueix capell que sembla un lurban de moro. llavors si, con-

teu ah pluja segura y abundosa.

Aqueixas llissnns d- observació individual dava lo Padrí de

las Torras a tota la mainada, donas y mossos qu' estavan fora

del portal de la masia esperant quelcom. rMi\ a núvol, era

cap al tart. la brometa blanca coronava lo front del Coll bai\.

y com las paraulas del Padrí eran per tots com cosa de fe.

perquè I' experiència de sos anys li havia ensenyat moltas

cosas. estranyavan que babenfhi tota* las senyals, ço es, la

broma que venia de per amunt, lo .Montserrat tapat, la bro

meta al cim del Coll-baix y al) lot y ai\o encara no plog•é•:

tan (jir algun dels mossos de Sampedor, que sempre 61 Bftel

terra de gent divertida, casi mitj mofanNen li digué:
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—^,Y sembla que no voi ploure Padrí?

— E:i ara no està serè. Cristòfol.

—Si lo capell ó turban del Coil-baiv ío* de liana, no to po-

driria la pluja.

—Que sabs tú ximplet: ^qué' tira lo seré per ventura? iQoé

veus que fassi ull enlloeh? No veus la broma junta y espessa y

tot lo cel mes llis y ras que pedra màrmol?

—Y si no plogués?.... perquè quin Deu vo'. vent

plou.

—;Ah! mira ab això no mi fico.

—Donclis avuy no plourà. \aja:que ja fa mes de dugas horas

qu' està aixis y encara uo ha caigut una gota.

—Donehs jo "t dich que si l' Anton no cuita, ell y las cas-

lanyas armaran ben mulladas.

—Ja s
-

hi podan afanyar las bromas a ílensar aygua, perquè,

me sembla que l' Anton y la mula ja passan sota 'Is noguers y

encara que plogui. i

; Anton, ia mula y castanyas casi be no

enen temps de mullar- •.

—Prou t ho peaeas Toíol que ja puja l Anton, mes com es

entre dos llustres y jo no hi veig gaire, no ho pueh assegurar

però me sembla per lo bulto y I

- an litje que no son pas la

muia y I' Anton. ^Que U sembla Joanet, tú que tens mes bon.;

vista?

—Ca, si es lo rebadà y lo Colom, <,no veyeu com blanqueija

lo pe! del masti?

En efecte, lo Joanet no s' enganyava. b?n aviat se reuní al

aplech de la casa, lo rebadà y lo Colom, que s
- havian ade-

lantat un xirh al remat per arreglar lo corral y preparar ios

anyells que ja balavan. Tols esperavan al Anton que de\ia

portar las castanyas, quan los feu observar lo Joanet qne ja

queyan gotas: lo rebadà també digué que las ovelias no volian

entretenirse à la pastura, coneixent ab son instint ia piuja que

anava à caure: aviat eomensà à pluvisquejà molt menudet. \

veyent que en va esperavan al Anton, se ficaren tots à la

cuina y tancaren la porta del barri, moments després d' haver

entrat las ovelias à mes corre, cap à trovar sos fillels que ja

las crida van.
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La pluja do mica en mica anava nies abundosa, y dins de la

Cuina loleran bromas y eh Etnsas contra el Sampedorench, que
se burlava de lo que deya 'I Padrí y havia assegurat que no

plouria.

Las canals ja ospalegavan dallo mes. y qut li de\a.—si la

haguessis de portar 1' aygua que cau.

—Si te I' haguessis de beure tota, Tofol.

—Yamos (jue tens bou ull.

—Si es mes sabi que lo recló, li deya l' altre.

—Si endevina los anys que tens.

—Si, mirante las dents, re pooguó en Tofol, ja enfadat per

tanta pulla. Això ©8 Iractarme de burro, ho puch ser però no

vull que tú m' hi tractis. Y qui sab ahont hauria arribat la

disputa si lo mateix Padrí no hi hagués posat la pau.

Ab tol això passava lo temps y l

; Anton no arribava: las

donas ja creyàn certa alguna desgràcia y verament feya temen-

sa aquella hora de nit. la fosca y la pluja.

Ja lo Padrí comensava lo derrer Pare nostre per las animas

del purgatori, quan ressonaren per tota la casa dos cops molt

forts donats per la grossa anella de la porta.

Xlchs y grans y sens acabar de resar I' a\e Maria, deixaren

sol al Padrí y corregueren cap al barri. En Tofol fou lo que

primer arrivà al portal, y coneguent la veu de 1' Anton, tra

lo bernat y obri la porta.

Com era fosch, 110 pogueren distingir 1' estranya figura de

! Anton que era loconco de la casa y sols se li veya blanquei-

jar sa cara com si portés una careta: menava la mula pel ron-

sal y semblava que eslava de mal humor, puig deya molt |>

paraulas.

Quan fou dins de la cuina, ab lo llum de la llar y la le-

llera pogueren veurt sa cara plena de draps > \cnas,

que sols deixaven descoberts los ulls y la boca: també algun

dels pedassos se veya earojit per alguna gota de sancb', \ la

gorra \ tota la roba enfangada y bruta: era I' Vnton un home

all \ esOardatenCh, y posa! com un San Llatsc. fc\a la mes

estranya figura (|iie pogueu pen-ar: Kn Tofol y laml n

Joanet tot mirantsel comensaren per dissimular las gana-
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riure, mes prest no pogueren \ l

; Anton a Ivertintbo. sens dir

paraula, donà al Joanet tan forta eatxeta, que lo feu caure da-

munt del brassol, festlo volea* \- llcnsant à euatro passos la

criatura de mamàs que Iranquilament hi dormia.

Llavors la Franciscà, sa mare. crida com boija. se las heu

contra en Joanet, la criatura plora, los gossos lladran.

!

; Anton

dret al mitj de tots treva focta pels ulls y va passar bona esto-

na avans no s
; ha assos . ;ie!l burgit y escàndol.

Veyent lo negre humor de '• Anton ja ningú tingué ganas de

riure, y llavors lo Padrí li preguntà lo motiu de sa tardansa y
com succehi que prengués mal.

La Franciscà li feu beure un trago y 1
; Anton ja un xiquet

mes de bon temple, contà son fracàs de la manera següent:

—Anant per la plassa del mercat, d' una pila à I' altre pila

de caslanyas. per triar las mes gro.^as y si pogués ser barato,

m ! ha passat lo ten: imen: al fi, ne preneh tres

cuartans à pesseta y si-;, y marxo à cercar la mula: deixava

las derreras casas de la vila que ja casi bé era fosch. quan
comensà à ploure: obro lo paraigua vermell, se m' espanta

la bèstia y ab sos brinco* y cOssas nr ha fet saltar per las

orellas y he caigut al mitj d'on bassal: sort qu' he topat ab

una pila de terra, que si no potser no ho contava.

—Valgam Deu. digueren las donas. y 'us habeu fet molt

mal?

—Vejam, digué lo Padrí, treute 'i vcmlatje.

—Teniu, digué 1' Anton lot fent y dient: los de la taberna de

can Toni que m' han vist saltar. m' han portat à la casa y

allí m' han rentat la cara ab vi y m' han envenat com habeu

\ist.

La part mes mal tractada, era lo nas tot xafat y morat y un

petit trench en lo front. Li agafa lo nas lo Padrí després de

mirarli be, assegurà que tol allò no seria res si à Deu plau.

Tragué una fígueta verda d
- un armari y ab una ploma de

gallina que mullava ab lo bàlsam qu' ell se feya, li untà lo nas

y tota la cara, y I' hi eneomee.à que dormís qu' à I' endemà ja

no s' en recordaria.

—Y las astanyas? preguntà en Joanet.
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—A las alforjas las trobareu, hoy que prou if hauran ben

mullat. Ficalas al forn que comensaràn à torrarse.

—Penseu à convidar al rector, recomenà lo Padrí.

—No 'n bascajeu, jo mateix hi aniré.

—Vamos, bona nit y bona hora.

—Bona nit Padrí.

Tota la nit ha plogut v encara no s pot dir que lo temps ja

8* haji alsal: es la diada de Tots Sants y no cal dir qu* es fusta

y festa grossa: ja no quedan pampas als sepsja lo blat ha nas-

cut y la geni de las Torras mira cap al cami de Joncadella es-

perant a Mossèn Jaume qir ha promès al Joanet que no fal-

taria.

Encara qtr es cap al tart, aviat entre los pins se va veure

al rector que 'animava à bon pas; portava per companyia un

uoy de Basora y un gosset perdiguer: ab la teula, la sotana

arremangada \ rom cenyida à la cinlura, las calsas de tela

crua, las sabatas de vellut negra ab sola d* espardenya y un

gros paraygua de cotó, arribà Mossèn Jaume à las Torras,

aboni fou moll ben "'ebui de tota la geni que I" esperava.

Tots li besareu la mà, l' aturaren una mica al portal, la ca-

nalla li agafaren la sotana, feslcixanl alguna estampa; homes

y donas lo vollavan, los cans 1' afalagavan y aixis lots junts

I' acompanyaren à la cuina ahont pren- ue assiento al rostat del

Padrí.

Allí contà lo miracle de Santa Eulàlia de Barcelona que feu

tornà cega à una reina que volgué veure l<> cos sant, y com li

feu tornà la vista quan fiu lo riefa present à la custodia, y al-

tres passos y hislorias qu' ell sàvia d' allò mes y tots I' escol-

tavan embadalits: ell mateix mena lo rosari, no tan llarchcom

altres dias perquè no hi afajía tants pare-nostres com lo Padrí:

las donas anavan y venian parant la taula, la canalla saltant v

brincanty lo Joanet no deixava lomanerh de la paella foradada

ahont se torravan las rastanvas. Eo Tofol guardava las torra-

das ab una senalla, y de tant en lant ne probava alguna.

Quan lo rector, lo Padrí, lo Mariano v I' Anton, hagueren

sopat ellf Wll É la taula—Vaja, donas y mlnyOM, digne lo

Padrí, /o cattanyada.
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La Franciscà havia posat unas estoballas de bri, un xich

gruixudetas, però mes blancas que la neu: una llumanera de

quatre brochs que sols servia certas diadas, dos estalvis de

llautó, bonàs llescas de pa de xeixa y quatre porrons de vi

blanch.

Al sentir lo crit del Padrí, mossos y xicots, no 1' esperaren

per segona vegada; cap à la taula à mes corre, y prest ocupa-

ren los banchs del entorn.

Las donas dretas també prenian part en la conversa, anavan

portant castanyas y omplint porrons de vi blancb. Lo rector

seva al cap de la taula y tot anava molt bé sens que cap dels

xicots fes cap entremaliadura.

La Franciscà dona un passich al Joanet, perquè està lleig

xumar.

—Los noys no xuman.

—Si no raija.

—No ha de raijar, deurias voler una canal?

—Es tan dols y fa una cosa aquí à lasbarras que semblaque,

bebent mes, te de passar.

—No beguessis tant, no t' ho faria.

—Pitjor fa en Tofol qu' esbroca lo porró ab las dents.

—Es engany.

—Be, tant si es engany com si no ho es: quietut y que duri,

digué lo Padrí.—Tingueu respecte al cap de taula.

—;Oh! per això, be se pot fer una mica de broma.

—Això no es broma, sinó mals modos.

—A lo menos que toqui lo fluviol en Climent.

—Si vol tocar que toqui.

—Prou tocaré.

Y en Climent ab lo fluviol y bufant tant com podia, aixordava

a tothom ab una tonada que volia ser la martxa reyal.

Al senyor rector no li agradava gaire, perquè tan forts xis-

clets li feyan arrugar lo front, mes ningú hi reparava y com
lo pastor tenia fama de bon tocador que fins lo llogavan per

balladas, ningú somiava que pogués desagradar. Lo rector,

donchs, prenia paciència; las donas miravan al Climent ab

complacencia y los homes de la taula, picant de mans seguian

3
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lo compàs de la música. Fins lo Padrí ho prenia tol en be y íii

feya mitja rialleta.

De tant en tant en Tofol y lo Joanet qne no podian

estar quiets, tiravan alguna peloya, y alguna castanya de la*

que havian quedat per repelosas y alguna també queya prop

del senyor rector.

En Climent seguia entussiasmat ab sa música, y veyent I*

acompanyament que li feyan, mes s' entusiasmava, picava à

terra ab los peus: li havia tocat I' estrem d' un banch, siti ben

escàs per sa persona, 'y ab lo moviment y enlussiasmc anà per-

dent 1' assiento sens adonarsen, fins que li faltà del tot. Calgué

à terra ab gran estrèpit, mes volguent salvar la caiguda, s'

agafà ab las estoballas, y feu seguir la llumanera, estal\ is,

porrons y tot va anar al aire.

Tots à las foscas: ú' esclamacions y crits may n' heu sentit

mes; los porrons se feren mil micas, y ab una teva qu' en

Tofol portà de la cuina, se pogué veure las estoballas taeadas

d 4

oli y de vi; en Climent un bon susto y per mes desgracia lo

íluviol esquerdat.

Las donas encara hoconlan, lo Padri diu qu' en Tofol te de

lot la culpa, I

4 Anton recorda lo del seu nas de la vetlla y

s
4 acomoda ab la companyia d' en Climent. Lo senyor rector

te per tols bonàs paraulas, logra calmar à las donas, que no

es poch, y dona la bona nit à tols.

Veus aquí la castanyada en lo mas de las Torras. \

festejan en lo camp del Pla de Bajes, I

4 entrada de I

4

hivern.

Barcelona 18 setembre de 1871.

Josi'pn n;> Argullol.



MALLORCA CRISTIANA.

Poema épich en dotse cant:

F.1AGMEM DF.L CAM PRIMER.

Fou un temps, Catalunya, en que 1' aurora

d' un venturós esdevenir brillava;

en que del mar fins 1' ona bramadora

à la pitrada de ta* naus callava:

ta llistada senyera vencedora

en allunyadas torres flamejava:

y s' oscavan en mallas llemosinas

alfanchs y cimitarras damasquinas.

Oh! si pogués de V armoniosa lira

del cantor de Bullon fer la troballa!

ó del terrible Aquiles en sa ira

acompanyar lo earro à la batalla,

y à la gran Reyna. que d' amor sospira,

evocar de Cartago en la muralla....

las venerandas ombras cridaria

glòria d' eix siggle de la pàtria mia.

Jo 'us portaria à las batallas feras

de que Mallorca i testimoni guarda:

surar veuriau las tallants galeras

qu' ab ràbia 'I fill dels arenals esguarda:

almugàvers de tunicas lleageras

y bras de ferro que '1 combat li tarda:

d' En Jaume allí la colossal figura

ab seny de Rey y de soldat bra\ ura.

Lo sentiment, qu' en tota li host bullia,

de viure en terra dels afronts rentada;
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y en mostra de la fé que 'Is cors umplia

la Creu en las dalmàtieas pintada.

Per defensar la Creu deixa s
1 aymia

lo enamorat galan; y conhortada

las armas al marit la esposa entrega,

y sola en lo castell sospira y prega.

Per son imperi estendre tots volavan

nostre peno à clavar en eixas illas;

com à creuats morian y lluitavan,

ment res per ells mullers, marcs y fillas

cada jorn fervorosas imploravan

de ton mantell la egida, ab que desbrillas

1' astre d' Islam, Madona de Viclorias,

com jo 1' imploro per cantar llurs glorias.

Mirallàntse en lo mar, qu' en I' era antiga

las naus de Tiro y de Sidon llauraren,

s' séu Tarragona, dels Romans amiga,

que 'Is del Nort à las flamas entregaren.

La cimitarra, d' íénla enemiga,

enderrocà sos temples, mès restaren

dels sigles al través per recordansa

las ruinas del passat, clamant venjansa.

Com và sofrintne la surera alzina

las llevas de sa escorxa amossadora.

la Reyna de la Iberia llevantina

veya caure sos murs per mà invasora.

La muralla pelàsgia à la llatina

servi de fonament: esta à la mora,

y en 1' arena, de lluilas espectacle,

s' aixecà Nostra Dona del Miracle.

Allí, en recnrt de sa passada historia,

estan en peu dol Hipòdrom las grtdas,

y de FdtOdfl > Euliques, por momoria

de llur destresa, làpidas sagradas.
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Allí d' Augustus aixecà à la glòria

aras 1' adulació; y ab las petjadas

del Pretor, qu' à Jesús martiri dona,

encare sembla que '1 palau ressona.

Mudas planas, no mès de sa grandesa

sublimes eixas minas s' aixecavan,

entre eura y molsas amagant la nuesa

dels banchs, hont las romanas s' assentavan:

puig, seguint d' Olaguer la santa empresa,

losnoveils habitants edifieavan

al peu del temple, que la fé bastia

al maternal amparo de Maria.

Y allí tot era festa! Se desfeyan

pera guarnir de vert las portaladas;

plens los carrers de gom à gom se veyan,

y las gents caminavan enlayradas:

lo moviment que al empemyirse feyan

de la mar imitavan las onadas....

;Lo Rey! ;Lo Rey! cridant la devantera....

y [En Jaume! repetian enderrera.

En gótichs finestrals las gentils noyas

lo cap ne treyan, querubins sens alas,

ostentantne las trenas bonieoyas,

que lligams de galons dúhen per galas.

Y entro -Is pleclis mostrojats de rieas toyas,

que formavan llurs Caldas orientalas,

lo cinturó brodat de pedreria

los pitjors de llurs cossos oprimia.

L l una donava d' amagat ullada

al que Re\na en las justas la corona:

1' altra al galan somriu enamorada,

y un bes tira al espòs noble malrona.

Llu lo donçoll la gorra envellulada;

1' heralt l'" escut que son casal abona....
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y en front la castellana '! tòs agita

lo guarnit alassan y s' encabrita.

En son cavall un jove gallardeja

sa dalmàtica d' or y rica estola;

cada hermosura sa mirada enveja;

y si un somrís desde 'Is seus llavis vola,

boquetas mil. que lo marfil blanqueja

li tornan ai moment. Son elm tremola

plomas de I' índia, y lo mantell de grana

fa sa noble figura mes galana.

De llama d' or ne tè la cabellera,

barba poblada, y vermHIrnca .-ara:

en 1' ull pintada s' anima guerrera;

elevada estatura: no lè encara

cumplerts los vint y un anys, y sa senyera,

que ab los esqueixos son valor declara,

sens del seu real aie traspassar ia ralla

una victorià ba vist cada batalla.

Puig amparaten ella* sots las alas

del àngel, que

l

4 escut li deturava

quan volcà son bressol, (fónfcne las salas

del palau retrunyir) perilli cercava

y lluitas desiguals, que per guanya'ias

prou forsa tè 'I sèu bras, y ab vella sava

se va espigar sa llansa en las rom

de las versanU lontanyas freda*.

Efl jovcii, t y sos vassalls I" adoran,

que en ell troba lo poble qui 1" ampire:

tots los de Tarragona de goig plora?)

com a bons fills en vista d* atiscut pare,

d
1

ell totas las donzelles s" enamoi

y una no n' hi ha qti' à En Faume no compari'

ala bóroes que lasfàalas enriquiren,

o als q ne grécai falanges epndubii



— 47 -
Mès ell, si bè galant ab las hermosas,

com à monarca, cavaller y jove,

dur tè lo cor à fletxas amorosas,

que tal passió no vol altre li 'n robe

que li promet emnresas més grandiosas:

y li apar impossible que 'un Rey trobe

en la melosa véu d' amor mès glòria

que en los salvatges crits de la victorià.

Missatgers no adelanta à sa vinguda

per plassas y carrers cobrir d' arena:

festa no vol, que aduladors escuda,

triunfals arculas, música, qu' umplena
ab compradas tocatas 1' aura muda,
ni los crits que à la boca '1 cor no mena,

ni ledéums, ni tàlams, ni pregarias

ni balcons festouats de lluminarias.

Damas Calvet.

SB88tf&& SSft S880&A*

Blay propietari de S. Celoni crida al criat y li demana las

galotxas pus se 'n tonia d' anar à fira à dalt de cavall.

Ve aqueix y las hi du, mes encara totas brutas de fanch del

últim dia que havian servit.

—Perquè no las has nelejadas? li pregunta Blay.

—Jo 'us diré, respon en Roch, com qir encara tot los ca-

mins son plens de fanch, he pensat «^qué 'n trauràs de nete-

jarlas, si te las tornarà à embrutar tol seguir?»

Blay no diu res y puja à cavall.

Aixisque se ir anava, Roch li diu:

—Eh, mon amo, avansd' anàrvosne, si'm deixesseu la clau

del rebost...

—,;Pcrqué la vols?



—Per esmorsar, donchs linch gana.

—Mira, responlli Blay tot anantsen, com que d' aquí dos

boras tornaràs à tindré gana, tan se val que ara no esmorsis.

iPERQUE CANT?

Hé desgotat lo calis d' amargura.

Ple Mnch lo cor de dol y desventura.

Mos ulls vessan lo plant.

La falq d' acer de 1' aspre malananqa

Va segant de ma vida 1' esperança.

|Mon Deu! 4Y encarecant?

Som com la cadernera que tancaren

Filats traidors. Sas alas li fermaren

Volant demunt I' embat.

Y ara en la gàbia salta, y vol salvarse;

Mes té allí que morir, ó consolarso

Cantant sa solc lat.

Som com la flor qu' entre cabells lligade

Mustiga '8 mor, fallantli la robade,

Del sol la clara llum:

Mes al morir, à sa manera canta

Y à la Saviesa omnipotent y santa

Tramet son dols perfum,

Som presoner lligat à fortes tantes;

Do ma cadena las rerrenc&a binlea

Sonant, las vaitx minvant.

Sia poca la pena 6 sia molla

Que 'm guarda Deu, qae mos canlars escolta,

La vida pas cantant.
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Donehs sé que l' hom ses ales d' ignocencia

Va perdre un jorn d' ergull y d' imprudència,

Menjant lo fruit vedat;

Y sé que Deu, de sa supèrbia en càstich,

Li va donar lo dol, la mort, lo fàstkh

Y lo traball forçat.

Y séqu' al treure'l dels vergers hermosos

Del Paradís, mirantlo ab ulls piadosos,

Deixà que recullis

Dins lo jardi de vida una flor pura

Qu' esperança y penyora fós segura

D' un altre Paradís.

Y eixa flor es lo cant, qu -

al hom conforta

En lo treball, que à I' ànima aconhorta

Dementre està sufrint.

[Ah! si el treball al home el cos agiassa,

Cantant, cantant I' aglassament li passa

Y el cel và conquerint.

Cantant, cantant, veurà com tornen néixer

Noves ales; cantant las veurà créixer,

Y un jorn podrà volar.

Y el bell ideal que guarda so memòria

D' una era de conhort, de pler, d^ glòria

Podrà renovellar.

Jo vull cantar de Déu les alabances:

Vull revivar les mortes esperant

Somnis de 1' esperit.

Vull demostrar à Déu mon homenalje;

Dirli que 1' agraiment sa santa imatje

Grabada l' ha en mon pit.

A\! per parlar ab Déu, la llengua hermosa,

La mes sonora ir es y melodiosa

La llengua del cantar.
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La llengua que en lo cor té 1' armonía,

Que 's diu; 1' inspiració, I' art, la poesia,

La ciència del trovar.

Aquell Jlenguatje general, sublime,

Que la naturalesa tota anima
De llum, color y veu;

Llengua que parla el mar au ses onades.

Les aus, los rius, los cels. les estelades,

Los firmaments arreu.

Lo rossinyol ab eixa llengua rica

Parla à la Providencia y li soplica

Lo jornaler menja;

Jo també pari' com éll, y ia mateixa

Providencia de Déu, per viure 'm deixa

De cada jorn lo pa.

Cantant, cantant, veig viva [ alegria

De mos tendres lilíets, i i ia,

Que son mon sol tresor.

;Ay també cantat] ells! Unr ven sonora

D' eixa llengua qu' als àngels enamora

Los noms aprèn de cor.

<{Quc fore del mortal si no aprenia

La melodiosa música ab oir un dia

A Déu té que lloliar?

^Si no ensajàs lo caut de la victorià

Per quan, la mort retude, de la gioria

Lo jorn etern veurà?

u las ro^s l'r.

De la vida, deixantme llur- •

No me priveu lo rant.

Y ma veu. du! lo? I sia

Com la veu de las aus, y la armonia

Dels rius Que vau saltant.
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Com lo marruitx de tórtres y colomes,

Lo dols flayre dels horts y de las comes.

La llum del sol ixent;

Com lo remor dels pins, de los ullastres,

Que mou 1' embat, lo moviment dels astres

Rodant p' el firmament.

Y quan mon cor no linga ptis essència,

Muyre cantant, bon Deu, la Providencia

Amor y caritat;

Ta gran Misericòrdia, la s:i\iesa,

Ta omnipotencia, ta etermtl grandesa,

Ta glòria y majestat.

Muyre cantant; y neixquen de mas cendras

ílermoses flors, pouceilas, botons tendres

De fins aroma* plens.

Y noves flors mantingan lo rich flayre;

Y nous embats te "1 pujin sempre en el ayre

Com núvol sant d' encens.

Palma de Mallorque. Any 187 i.

Ykui: d' Alcastara Pe.nta.

LO PhlOK Y LO FRARE.

Un prior dels caputxius de Viçh envia una vegada un fra

r

als Hostalets. Ixque aquest colcant una mula; però encar m
havia fet la meytat del camí, veuse aqui que se li mor i.

mula.

No sabent quin camí pendre y dolentli fer lo seu fet à peu

al últim determenà escriure al prior y aixis li envià la seguem

lletra:

Gracias à Deu! La mula s' es morta.

Gracias à Deu! No linch cap dine.
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Gracias à Deu! Si vol que jo vinga.

Gracias à Deu! No se jo que fer.

Y lo prior li va respondre.

Gracias à Deu! La mulas' es morta.

Gracias à Deu! No tens cap diné.

Gracias à Deu! Carregat I' aubarda,

yà Vich torna prompte, qu' à peu s' hi va be.

®&$ ¥©mit&@m

i.

«Vina, vina, Felisseta,

A fora vila à jugar»

—«Àvuy no, que la Coloma

Lo seu nen nv ha cncomenat.»

—«No hi fa re: mira, no pesa;

Ens el portarem al bras.>

—«Jo 1 vull»— l'Jo 'I v 11 1
1

;
•> y entre tolas

No 1' aguanlan mos d' un quart.

El deixan adalt d' un marge

Ment ros oi las van saltant,

Cullint amplas btifanagas

Y petits botons daurats.

•Jo no 'n Itnch; allí s
1

on \euhon:

Cuyta, ajuda 'in à muntar»

Totas corran y s' allunyan

El pobro noy Oblidant.

S' ha fot Foflcb; tornan à vila:

Eli camins do 'Is saben pas.

A las casas quo blanqnojan

Ab pena y dolor fan cap.
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II.

Escabellada la mare

Cerca per camins y camps;

Després als carrers se Gca

Y à tothom va preguntant.

Malehir voldria 1' hora,

Sa soldada y son treball

Y '1 lloch y la Felisseta,

Mes de malehir no 'n sap.

Una criatura que trova

Li pareix el seu infant;

Se 1' acosta y la contempla

Y plora del desengany.

Mira lluny y als cantons mira

Com si hagués d' eixir d' allà,

Diu: «^fill meu no sens la mare?»

Y calla com si escoltàs.

Ja no pot mes; cau à terra;

Ara prega.... acota 'I cap;

Ara sembla que 's conforma;

Ara n' arrenca un gran ay.

III.

Tres baylets s' en \an à estadi

Mitj corrent y raitj badant,

Y s' en pujan per la vina

Quant els cansa '1 camí pla.

*Qu' es aquesta veu tan prima?

«Un ocell»—aUn bet»—«^Qui sap?»

Alsan pàmpols y redoltas

Y trovan un nen colgat.

«Dels llavis riu, dels ulls plora.
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Te un gotimet à la ma.

;Qu' es bonich! mireiilo, sembla

El bon Jesús dins d' un maig.»

Al cap d' una bona estona

Molla gent s'hi ha arreplegat

Dels homens que al tros treballan,

De pobrets y ca mutants.

El derrer que s' hi barreja

Crida: «Deu sia llohat!

Jo conech sa pobre mare!»

L' agafa y fuig com un llamp.

IV.

«Foraster, que vens de plassa,

^Qu' es aquest horgit tan brau?»

—«Una dona que àpat boja,

Y un xieotet va mostrant.»

— «Ah! j:t Ms veig; per allí venen:

De canalla prou n' hi ha.

La Coloma! ca, no es boja,

Sinó una dona com cal.»

Ella arriba tota encesa

Alsa M noy y diu; «Mirau»

Molts surten ;i las (ineslras,

Molts s' en hi van al tastat.

Ab gràcia s à Deu y vivas

L 4 esgargamellan cridant.

Y Ms ferrers picaij I" enclusa,

Y Ms fuster> porlas y banchs.

Pels terrats n
;

hi ha que guaytan:

Un s' enfila al campanar

Y 's posa à toca' alcluya.

Com si fos rilssapte sant.

Jurinldr IH1Í.

M Miia.
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Deya un bisbe à un noy:

—Si 'm dius Deu hont es, to donaré dos taronjas.

Y '1 noy li responia:

—Si 'm dihéu alií hont no es, jò 'us ne donaré quatre.

Dosdonas de un pobiet se.van barallar dihentse mil impro-

peris, y això ijue havian sigui amiga»,

Un del poble ho va contar al alcalde.

—S' han dit lletjas? va preguntar aquest.

-No.
—Donchs no tingas por, ja tornaran à fer las paus.

EN SEPTEMBRE.

Assí, estimada meva. assi sentats à 1' ombra

Del arbre que grogueja y se despulla va,

Servint à nostres plantes de perfumada alfombra

Las flors de primavera que '1 sol d'Estiu secà;

Assi, vent com goteja entre edra y espadanya

Lo manantial qu' anuncia taombrivola Tardor,

Assi ahont tan sols s' escolta lo vent de la montanya,

Yo *t parlaré d' amor.

Es la estació boirosa qu ; à la tristor convida,

Y en estos llochs nos guarda iveorts d* un altre temps,

^uant verda Primavera crehuavem de la vida,...

; Huy la Tardor s' acosta del any y vida ensemps

!

Les fulles qu' ara cahuen , son fulles pasageres

(jue resistir no poden los contratemps d- un any:

i
Voler que fort traspassa les ilusions primeres,

No es passager afany !

Per ço pera teixirse, de nostre amor imalje,

(Jarlanda de promesa, curona verginal.
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Fulles y flors no cregués nos negue lo boscalje...

Que '1 temps m' amor no tronja, ni '1 bosch mala el mestral.

Si roses y assucenes de Maig, que 1' auba aviva

Y sols un mati duren, no troba '1 sol d' Hivern,

No 't mancarà '1 fort roure, la eterna sempre viva,

Y lo llorer etern.

II. Ferrer y Bk;>k.

Altura (regne de f'alencia) y Setembre de 18~1.

DE LAS ANTIGAS REPRESENTACIONS DRAMATICAS Y EN

ESPECIAL DELS ENTREMESOS CATALANS.

Si bé los molt erudits y seients senyors en Manel Milà . de

qui reberem, en la sua càtedra , bona y profitosa llum pera

agradarnos 1' estudi de las lletras palrias
, y En Joseph Puig—

garí y Llobet, qual bon afecte nos fa depositaris d' una inme-
rescuda distinció, publicaren temps enrera» (1) los abundosos
fruits de llurs investigacions en bibliolecas y arxius pera con-
tarnos qualque cosa de lo que foren aquellas fargas, misteris y

entremesos nascuts y vivents en mig lo ardorós caliu de la fe

heroica, qual venturós àngel agombolava ah las suas purisi-

masalas tots los pensaments, actes y vida dels nostres besavi-*

de la etat mitjana; no obstant, ocupats nosaltres en lo atractivol

estudi d'aquella època de la historia pàtria, que molls menys-
prean perquè no la coneixen, ni esmentat) que fou la mare d'

ardits heroes, dolcisims poetas y maravellosos artistas, havem
encontrat en I' arxiu de I' Ajuntament d* aquesta Ciutat, al-

gunas curiosas novas y documents inèdits que poden, à nostre

pobre juhi , il-lustraf un xich
,
per poch que sia ,

1' origen

del teatre català. Perco los donarem a conèixer en lo que val-

guian, diben | avans Je lo Imatge y ascendència d' aquell, qua-

tre breus paraulas , conegudas ja, mes pera que servescan

d
- ullada retrospectiva à lo principal intent d' estàs ratllas i

Corromput lo món, en 1' auba redentora del Cristianisme.

d ) L« primer en la «Ilevinta u> Cataluna tom. 11 (ISr, 19. G».

li*) > '2f,3 y lo segon en to «Mateo Universal*, tom. i. {

t

r r. 7 > p Pi t 2o«í

.

(2) Pera qui votgala extei hrc r orlara del teatn »'n Euro-

pa y eapectalmenl en caiaiurna pot ròarei eotw ;iitr<-< autors i Paaraat,

Laeaa, Dameril, Le Has. Lacrolx . Moralln . Von Sckack . Lamarca . Kiorez.

viiianni'va. Tlcknor, ric. A fi ii' abretlar lo curt e*pa; o> que dl•è••saa,

omitirini las nombrosa! eltai qup podríem fer d' aqaasta y altri > autora.



per lo pestilent baf de las abjectes passions que 1' oprimian, y
embrutiria la dignitat humana ab lo fanàtieh cuito d' aquells

ídols, imatges <i- uns ilusoris deus. sedents desanch ignocenta

y de luxuriosos excesos, prest s' espargí per totas las regions

sotmesas al vell y bambolejant imperi dels Cèsars, V alenada
ofegadora , nascuda en lo fons del còr de la disoluta Roma,
jaquiut també baix son despótich jou las nadivas y patriarcals

usansas dels fills de nostra marca : en los estadis, èn los eirrhs.

en los teatres, en tota festa, arreu dominava lo febrosench de-
liri de la bàquica dissipasió y fangós crim. Llavors fou quan la

llum brillant de la fe divinajnare de la pau y la virtut, nuncià
als homes la vinguda de la nova era. Dos y "tres segles havian
ja passat d' fila, quan los Pares de la Iglesia tingueren decom-
batrer la pública lascívia, mostrant ab tota sa nuesa I' espan-
tosa decadència y liviana perversitat del teatre gentilich. con-
vertit, no ja en los inmorals mimo» \ muls pantomimot . hereus
de la comèdia y tragèdia dels pus memorables temps de Ro-
ma y Grena, sinó en las impúdicas lorpesasde las avols fem-
bres*. enlayradas fins à la dreta de la mageslat imperial, que 1

;

havian tornat en un popular bordell. Cert es que la lluyla de
elocuencia cristiana , unida ensemps ab 1' heroisme dels'màr-
tres, reculli à molts qn' abjuraren d' aytals pompas y diabó-
ücas ariimanyas, seguint la llum de la vera doctrina," mes no
bastà encara pera minvar la corrent libidinosa de consemblants
jochsescenichs ludi scmicij, per lo qual fou precisque 'Is Sants
Concilis, cel-lebrats desde lo segle iv al ix, ab I' autoritat su-
prema de llurs cànons, los anatematisessen , à fin d' alcansar
1' extirpació de tan greu mal.

Per mes que las costums de las tribus invasoras de nostre
territori foren en un principi guerreras y aspres com errant

era llur vida en las selvas y montanyas septentrional-; qu' ha-
bitaren, aficionat posteriorment lo "poble hybrid que d- ellas

nasqué, à totas las passions y goigs sensuals llegats per los

hàbits orientals dels últims romans, difícil 1' hi era desferse

d
1 aquellas festas y recreacions públicas , arreladas en lo pays

desde molts segles, y à las quals s' bi trobava fermat per lo

natural instint de conservar uns espectacles tradicionalment
reprodiibits ; emperò, com tots ells, mes ó manco, no eran si-

nó unas falsejadas reminiscencias , en son millor aspecte, de
las farsas atellanas y sàtiras fesceninas, y en lo pitjor, de las

perillosas y múltiples festivitats paganas consagradas als

nombrosos déus y deesas del mitológich Olimpo; volgué, per;;ó

la religió de Jesucbríst, experta conexedora de I' ànima hu-
mana, transformar ditas festas, desterrant llur politeisme. com
bo feu. y soslmdrer, baix la sua fecunda protecció, la naixen-
sa del gust artistich. ja donant al nadiu teatre ample esbargi-
ment ab las primilivas farsas que s' improvisavau , en las

llargas peregrinacions als Llochs Sants v à altres Santuaris de
4
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mes devoció, ja obrintl'hi, mes endevant, las portas del sagrat
temple, pera péndrer part en las cerimoaias dels divinals ofli-

cis. ah dansas ó himnes bcllissims qu' eoriqairen lo ritual ca-
tólich, ensemps que lo tresor de las bonàs eroensas.

Vingueren après los segles i\ y \. en que 'Is llenguatges ro-
mans comensaren à parlarse comunalment , lliurant l'us

lati al estil de la gent docta, qual potent impuls cambià també
aquellas representacions quis^im jorn pus imi tants a una obra
dramàtica, encara qu' ab notòria imperfecció, de lo que,
prompte ne mostrà un novell seny quan à la meytal de la on-
zena centúria nasqueren los misleru qu' enscnyaban dalt lo

cadafalcli mon tat prop lo vestíbul del ara en las basiücas cris-

lianas, aquells passos de la sagrada historia, tant del Nou rom
del Vell Testament qu' impressionant los sentits ab sa tramoya,
cant y lluïda companya d' instruments músichs, podia propa-
gar mes la eoneixens'a dels exemplars fels que'ns relata I'

Evangeli.

Nat era ja alhora lo teatre litúrgich, ple de gran vida. n' obs-

tant en los segles XII y XIII interrompé lo maifat la sua pro-
gressiva marxa, barrejantse per dissort laclergia en los jochs

indignes d' alguns histrions que cnnimfryan y ucarnia* las

honradas costums de las gents, en tal extrem, que no sols di-

versos Concilis s' ocuparen en extingir la disoluoioque no\e-
llamenl 8' iniciava per corsecar à aquell cors social de qui
naix 1" exemple de la virtut, si qee també los llegisladors se

vegéren obligats à dictar tots los manaments qu' ab millor

prestesa podian tomarlos per lo dret cami. A malgrat de tan

reaccionari mohiment, I' art y la poesia popular demostrà per

fortuna en aquest segle, ab tolas las festivitats civils, mogu-
das por las enlradas de reys en las grans ei tata, y altres d' ei-

xa faysó, lo desig vehement que cobejava, d' obrirse lliure pas
en lo Camí empres, emaneipantse de la tutela del temple, no
pera abandonar hereüeament sa autoritat, sinó pera passar a

la plassa pública ó als palaus dels nobles, ahont. desprès d'

alcansar carta de secularisaeió, pogués dedicares ensemps
qu' à I' exposició dels fets biblichs à la de las costums e intri-

gasque lostemps han viscut en lo món aristocràtica.

Llueix felisment I' aurora del segle XIV y ab ell se prepara

la brillant renaixensa de las lletras y arts de nostra terra. Lo

poble y la noblesa, s' ocupan successivament en dansas y tor-

neigs, momos, canvas y altres caballerivolas empresas, quan
la sagrada institució de la festivitat y processo del Corpus
Christi, ab la forta ajuda de las piadosas confrarias qu/ ang-

mentavan prodigiosamenl 3), trau de lo trespol santifica:

(3) En lo« llilirrs antlrlis M. S. qn<< contenint las ordlnarlm

qae regim alsgremtaj confraria» del* eleii ie lacintat, Isbub exami-

nats y «'ntrc tali loe dels conill'-, argenters, I
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via pública, las farsas litúrgieas, donant vida, mitjantsant

aytal transformació de la forma escènica, à los fan cellebrats

y après abundosos entremesos, deis quals no 'n restan ara ab
vida, mes qu' alguns petits y originals recorts. Era a\ans de

1814, segons apar de lo epitafi d' en Berenguer de Palaciolo,
1' època en que Girona cel-lebrava ja dita l'esta, formant part

de la processó certas representacions sagradas, emperò no por-

tan encara lo nom que mes a\ant las distingí y siugularisà.

Barcelona exeguint en 1319 la bul-la del papa Joan XXII, do-
nada en 1316, à compliment y satisfacció de lo disposat per

Climent V y lo Concili general de Viena en 1311, axis com mes
anteriorment per lo insigne Urbano IV en !2(ii. segui també
lo lluhiment y pompa qir inicià en Catalunya la diòcesis giro-

nense, establint aquella processó, com consta en lo primer dels

llibres d' ordinacions d' aquesta municipalitat; qual collecció

no menciona se fes aqui representació alguna, fins molt mes tari,

com veurem; continuà Vich en 1331). Valencià en 13»5 y Pal-
ma de Mallorca ans de 1371, imitant igualment dit ceremonial,
sens mancarhi tampoch las suas corresponents representa-
cions, tardanas à nàixer en certs llochs, però primerencas en
altres, aixis es que las veyem. en Girona, com s' es parlat,

ans de 1314 y après en l3íif>, à Palma en 1392 y 9". à Barcelo-
na en 1394 i) y en Vich ab anterioritat à ÜÍ3. N' obstant,

pecialment los dels perayres y calsaters, poguérem observar lo zel y devo-
ció de qu' cstavan rublerts pera rodejar d 1 alegria la processó del Corpus,
anant constannient à ella, acompanyats, per lo manco de trompas y Jaglós,
quan no del entremès ó misteri, portat per bastaxos. qual representació eia

de son càrreeh. Es de notar que de dita* trompas penjavan unas banderasó
penons de sendat carmesí ó d

;

altre color, ab las senyals del ollici y floca-

dura d" or y de seda.

(4) Huscant ab molta diligència en los registres de 1' Arxiu municipal

un dato que' ns anticipes l' existència de las representacions litürgicas en

la present ciutat, únicament en lo llibre d' ordinacionsó bans. que 's com-
pren de 130 i à 1399, en lo primer d

: aquests anys vegerem los tres bans
inèdits, dos dels quals à seguiment trelladam. referents à la festivitat del

Cors de Jesuchrist: «Die lune .VVjunii anno XCIIII= Ara bojats per mana-
ment del batle ordonaren los Consellers 'e promens de la Ciutat que alguna
persona de qualsevol stament ó condició sia no gos lo dia de dijous primer
vinent que serà la festa de corpus xsti fer ó fer fer algun bastiment ó cada-
fal en los carrers per un passarà la processó. Eaço per tal com enharguen é

empatxen ia dita processó ne encara gosen fer foch gresch ne sclaffidors de

foch gresch sots ban de XX sous per cascuna vegada. = Dels quals bans etc.

= Retenense emperò etc.»=
«Díe merrurii XVII junii armo domini M. CCCXCIIH fuit registrata in cú-

ria Cajulia* barchinone =Ara hojats per manament del batle ordonaren los

concellers e promens de la Ciutat que tots aquells qui stan en los carrers

per un passarà demé lo preciós cors de Jhu. Ist. dejen rets ragaral vespre

qui ve lo pati ó carrera aytant conté la sua possessió, e per honor e reve-
rencia d«lditprecioscorsde Jhu. xst, sotí handeVsous. E que dama per lo ma-
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cap d' ellas se distingeix ab lo nom especial de entremets, (mot
propi de la llengua parlada en lo fnitjorn de Fransa, que vol

dir entn do» menja/r», ó eia 1* espay de temps que va en los

convits, del servey d' un plat ó vianda, à lo subsegüent; fins y
àtantqu' en lo comens de la vinenta centúria, naturalisant-

se aqui. à usansa d' altres terras y ab significació distincta de
la (|iie tenia en lüNI quan la coronació de />.* Sibilia, muller del

Rey En Pere IV 'curiosa descripció que per lloable zel del

ardent catalanista En Francesca Maspons y Labrós, conexen
ja nostres llegidors:; puig s' aplicava à lo pago qu' en \ojock
de la taula rodona, insogumt una costum llegendària del segle

XIII, servia pera rebrer lat promesos anyals (|ue feyan los ca-
vallers. Aquesta y altres festivitats civils, donaren peu à la ex-

hibició de las primitives farsas religiosaa qu' à aquelles se

apropiavan, encara que no bi escahiguesen gaire be; emperò
lo despertament del art dramàtien desfeya ja son vol v ab ell

adquirian las composicions un caràcter del tot diferent, pro-
dufaint, al principi, obras com lo Mascaron, no ben aptes pera

la escena, mes ab lo temps, ajudat de la viva llum que 1' hi re-

flectí lo estudi dels primitius y antichs teatres clàsicbs, avansà
cami en lo qu' havia de recórrer y res mes nos ho prova
que, tantost. N' Anthoni Vilaregut, "vivent en I3S8. traduhi

las tragedias de Sénecha. En Domingo Mascó. veya ja repre-

sentar en lo palau reyal de Valencià, 1' any 1994, fa sua «/ra-

gedia ó regla» í/' amor i parlament (qu 1 apar eran una sola co-
sa d' un home y una fembre fetes... d ret/uesta de la Carrosu Da-
ma del Rey Don Joan /;» intitulada també «// hom enamorat y la

fembra satisfeta,» acontexement capdal en I* historia de nostre

teatre, del que per llàstima no' ns resta sinó la concisa mem-
bransa que d' ell ne fan alguns entesos bibliografos.

Aytals esforsos donaren profitosos resultats, generalisanl

as prop ditas representacions nomenadas entremesos, desde 1'

alborada del segle d' or de la literatura catalana, ensemps qir

engrandint la nombrosa cohort de notables artistas qu' en ell

ti no gosen regar los dits carrers en alguna manera e ;iço pertal que Is vesti-

nunts dels eanonges, dergucs e religioses nt tu rapre$entocion$ firis f**é*
nos guasten ni en res sien embargats ni empatxats sots lo dit ban.- Dell

quals bans etc. = llctenen se emperò cle.= »

En altre de 1390 se disposa qu' en atenció à las obligacions yatrassos del

Consell fossen reduhlts IOS g&StOS i|ir ocasionava la processa del Corpus, en

mes de loo iiiuras anyals; axis roni (|uc >r renovaesen las repreeentacloas

(deu voler dir arreus) que per aquella estava* custodiada! en 1' arilu del

Comú.
Lo primer ban nos manifesta claranicnl quan exreslu era I' entusiasme dels

barcelonesoi peraytal testlvttat, entnsslasme vigorós desde Is primers

en qu' era rel-lchrada J que llu nalxrr las indlcadas representacions. Ja d«

molt ans del 1394, con) se despr*n de lo preceptoal en los bani segon y tirs
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brillaren 5, ab la celebració anyal d' aquells y realisació d 1

altres piadosos moraumenis inspirats per un poble que, vivint

en la piena adolescència de son renaxament, se feu admirar

per las preclaras virtuts qu' en tots indrets l

; enjoyavan. Inves-

tiguem, donchs, I' < -emesos catalans: -mes
antiguas se contrau!) . "r: als anys iiiíy ;

lencia; avans d potser ab anterioritat a las ja indicadas

representacions del 1394) en Barcelona, com apar de las noías

dels arreus que servian la processó del Corpus y del

orde seguit en la mateixa per la festa del 22 de Juny de 1

en aquest any y altres successius en la plurilat de lasentradas

y coronacions que passaren en la pròpia ciutat, per exemple
la de Y Amios \m \ ïii) la de Joan II y la sua muller
demés del mateix segle, que ' ns esplican En Comes en lo

llibre de Coses aseuyalades y los 'i del Ceremonial dr la Ciutat;

en 1431 la reia ió que ' ns queda del entremès dels Turcks; y en

- la nova del de Sant Fransesch y dels qu" eran ja de ibolt

ans executats en Mallorca. Emperò totas aquestas descrip-

cions mes ó menys detalladas no han satisfet tant nostra cu-
riositat pera compéudrer la forma, no literària, puig se des-

prèn seria mímica en un principi, \ après breument dialoga-

da, sinó la escènica ab qu - eran presentats aytais misteris ó

farsas, com la que ' s veu en lo curiós contracto inèdit, obrant

en io mencionat Arxiu de 1' Ajuntament y qu' à seguiment pu-

bliquem:
o Jhs. M. = Die reiteris XX apriiis anno à nativitate domini

MCCCCLlil, Capitula infrascripta fuerunt firmaía per dictas

parles et fidejussores eorum.
En nom de Deu.
Capítols fets e fermats entre los honorables Consellers de la

present Ciutat do Barcelona e los honorables obrers daqucila

en nom e per part de la dita Ciutat de una part E lo discret

mossèn Johan Çaiom prevere de la dita Ciutat de part altre

sobre lo reffer ó retornar, dos entramesos e tornar aquells de

nou devall desij entramés de la Creació del mon,

(3) Per *t vé a tom. direm qu' en altre copiosissira arxiu de qual elasifi-

cacio y arreglo fa temps no* ocupem. descobrirem diferents nr
relatiu» a las obra.* d' alguns artista.* catalans inèdits, entre -

l* qui'

de recordar: del segle xiv. a Salelles, Rocba. Berenguer,
plana y Deofea; del XV. à Valldébriga, Martorell, R< is. Castellnou. Ortal,

i Alemanys, - iduroins, à

En Riivira. Font. Toxino, V.ills. Buguet, Oriol. Miravet, Langoer
ó I.uca y Duran; y del XVI à Saaxo y Ferri.*; mes judicant com à molt pe-
tit* nostre* coneixements artfsticbs los posarem en mans d 4 un expert amich,

i ll-lustradissima en I' historia del art. qui los publicaré
ment, junt ab alti omposinuna bonica monografia,
qu.it lectura, qu* havem gaudit, nos jolii per lo utilosa seré a la* arts

pa'.ria*.
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e [altre de Bellem dit de la Nativitat, e una coloma en lo en-
tramés de la Anunciació, (fi)

Primerament lo dit mossèn Joban Çaiom farà. lo entramés de
la creació del món sobre lo buch '.: del (|uaJ haurà 1111 pilars

e en la sumijat dels dits pilars haurà un cel de núvols en los

dos '!i v !s quals pilars haurà II àngels go es en cascun, e ea lo

mi-t del cel starà Deu lo pare tinent en la nia squerra un pom
e ia ma dreta alta à l'orina qui stiga saenl en una bella

i lavorada deurada ó argentada. li entre lo bu
baurà un gran mon rodó qui rodarà que per la meylal mos-
trarà haver forma de ayga, e sobre layga per laltre meytat la

una part cel stellal e per I' altre part terra ab ciutat. Een lo pla

del dit buch baurà un rollo en que staràn llllflngelse altres 1111

en ios pilars eo es en cascun pilar hu qui tots cantaran
Hem un altre entremès appellat Ballem àlias la Nativitat

Jlius. xpst. sobra io buch del qual entremès farà de nou dos

porxes ab mitga del hu al altre en cascun dels quals por\es
haurà quatra pilars qui tindran cascun son porxo íi sua cas-

cun dels dils porxos uo es en la sumi tal de cascun del:

pilars haurà un àn^ei dels quals ios quatra tindran un cel ro-

do ab núvols steltat en mig del qual cel se mostrarà Deu lo Pa-

re sallim de mig %niunt quitant raigs de foch ó de lums qui

passaran per la difarencia o spay dels dits dos porxos e basta-

ran fins baixonsera lo Jesús nat', li baix en lo pla del buch del

dii entremès eo es ,. la part sinistra haurà un presebra en
que, seran io bou e |- asa, (|tii en aquella part starà Jo

nollat. E en laltre porxo de, part dreta stara ia ."daria ajon

da. e en lo mig de la diflfarencia dels dits <l<»s porxos stai

infant Jesús lot nuu lensanl raigs de si mateix vers lo qual
infant los dits .Maria e Josep segons dit es stants

contemplaran. E los dessus dit àngels cantaran -

celsis !i;. li de continent vingueu ios lli Reys qui munten

(0 Es notable trobar à un prebere convertit en artista, lo que • ns proba

*i ho era, i' il-lustració contemporanea de la clergla, \ si no, la

randa qne so i- bl concedia cu semblants tostas, quan corria de son carrecb

l' endressar llur conslmccló.
7' Huelt era i' espay limitat ó basament qne transportat itllas

uns bastalxos, é faysò* dels derrerenebs misteris do Seu:

sei mi d' escenari a tan petil teatre.

Bn aquest
j

' entremès pot observar*e qne lo q

màticb qoe -

s representava era i tornat ab un chor de tendr

cantava blmnes lltúrsrlchs, acompanyat, sensdnpte, d' alguns Ju

i dels prlmi qu 1 havem vist se feren en tai

Sil I ' as trist t ,

\ mes de rer referència a l•i iiit en la nota anterioi

.

mutació, do de decorament, slno d' escena, qo

per la part dcvanlcra del enli
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la porta del dit entrames, muntant per la seala que aquí farà

Jo dit mossèn Çalom e adoraran I' infant Jesús.

Hem es avengut e compres que io dit mossèn Johan Çalom
hage a fer o fer"fer una coloma ab son exercici qui proeehesca
de la bocha de Deu lo pare en lo entre! inundació qui

devall ab les

;

e fige à !a Maria. E fasse eerts raigs de
hims ó de foch qui no damnitt'ich res quant serà llevant !a dita

:daria. E après que sen torn girantse ab les dites ales síeses

leu lo pare falient exercici de les dites aies.

. i s farà ó fer farà io dit mossèn
Joh -egons forma de un patró ó mostra quen ha
liurada'la qual es versen Johan Oiiver serivà del offici de ra-

cional de la dita ciutat, axi de fusta e mans de fusters com de

aus com de pintures é pintar aquelles e axi daur cem
dargent com de colors com de totes altres coses neeesaries à

• roses ó entri

:

isus dits 10 . Entès em-
però que ell se pusrha aindar e pendra totes coses que servirli

pusquen dels entremeses que de nou torne.

ítem es convençut entre les dites parts que los dits honora-
bles I rs ó los dits honorables obrers per preu de la dita

squerada ó per tot co que costaran los dit senlremeses e en fer

e acabar aquells be"e degudament à conexensa del dits hono-
rables obres e de dos pintors elegidors per los dits honorables
obres >ien donats ai dit discret mossèn Johan Çalom LX florins

dor darairo e no res pus avant posat cars ,;ada

remuneració, dels quals li sien donats XXX florins en !o prin-
cipi de la obra. e laltre meytat feta ta meytat de la ol•i

quals LX florins dona per fer n i
1
. Corts cirurgia, Luis

Dalmau alia* Delviu pintor li en Jacme.Y - nor

i rubi barber ciutadans de Barcelona en
is per lo tot.

s tirmati dfclorum honorabilium Consiiiariorum et ope-
riarorum et Jobannis Çalom sunt honorabilis Berlraudus de
Val lo Uauricíi.

- tirmati domini P. Corts *unt discretus Jobanm
jans presbiter Vicarius Monasterii Sancti Crucis d* Oíorda et

Johanues Oliveri notarii.

: !o manre del orisrinal y concordant ab aquest punt de I' escrip-

tura, exi~tf x borrada ona postil-la. que d» va: «e ab vastiU <ie tots aquells

à qui representaran en ios dita entrrme-es e caseun d' aquells.'- de lo qual

v. fou també compreaa primerament en lo contracte, la factura

de I" > - rvinents.

onexensa del apodo de «üelviu» ab
qic c lo artista nalmau, <!e qui com à inèdit ne

;
trac-

la Madona pintat de i4í3 à 144.'» rera la Capella muni-
cipal, en li •.' T arrunada capella de Sant Mi<;

temps enrera publicudas en lo «Gay Saber».
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Testos (i rmati domini Lodovici Dalmati Dolviu suntJohannes

Laurentii, notarius et Bernardus Solerii scriptor.

Testes linnati domini Jacobi Noguer sunt proximo dicti.

Testes ürmati domini Francísci Kubi sunt proximc dicti qui

omnes fx. tirmarunt dicto die.»

Una volta concebuda l* imatge ideyal d
!

aquell teatre deam-
bulant y en miniatura, fàcil nos serà corapéndrer que, si ad-
(j nin la sua vida una tan gran forsa propagadora, fou, inspi-

ranlse per la producció de sas farsas en I' esperit eminentment
religiós del poble català, y en lo gust artistieh que, de molt ans

ha tingui sempre, infantiint capdals artistas concebidors d'

admirables obras nu* inmortalisan llurs noms (12). Eü corro-

bora -io iie! marcadissiïn desenrotllament qu' obtingueren los

tntremesos en Barcelona, es d- observar qu* als 2!) d' abril de

1462, lo paveser y pintor lín Gabriel Alemany altre membre
de la cél-lebre faínilia de son nom. vengué al Consell una casa

pera aixamplar aquellas confrontants «in quibus teuentur seu

reeunduniur intromesia sive los miremeses festivitatis corpo-

ri Christi» com resa I' escriptura, lo que suposa un notable

augment en lo nombre dels que corrian a compte de la Ciutat,

y per lo mateix, de llurs arreus. Axis fou que pocb temps
après en Ü77 ,segons sembla del" original del test baix trans-

crit) hagué que proposarse envers la conservació dels dits ar-

reus y castells, io que 's segueix:

«Del fet de la conservació dels entremesos rcmesos à Ull

persones ab mossèn Johan Alexandre.
Per quant lo present any la ciutat ha reparats los castells 6

arreus de aquells novament fets e per conservació de aquells

se ha fet armari en rascant cambre dels pintos en los quals

stan reservades les dites robes per lavar tota occasio. e avi-

nentesa de prestar lesditesrobes es neccessari que sia feta del-

liberaio de consell que de dites robes qui'servexon lo dl

corpore xsli. no pugnen es*er prestadas per via alguna si

donchs no precehira ordenació y deitiberació dels honorables

consellers e consell de xxxn de la dita ciutat que les dites ro-

bes ne alguna de aquelles per via alguna, prestar nos piixan.

E encara es pensat que en cascuna cambre dels dits pintos

sian fetes dues lancadures cascuna ab sa clau, la una tindrà

lo pintor de la ciutat, el 'altre tindrà lo scrivà del racional. E

assi que lo hu sens V altre no puga obrir en dilas cambl

(12) A mes rip lo qiip ja dpixpm d II en la nota ."».» fotire alcuns delí moUl
artista crue romanen inèdits, apnntarvai com i notable, en proba de nostre

ii' à las derrerias del segle \iu tot don >t un ban en esta ciutat,

prohibint i' niihnitar al» dibuixo* m pintaràs las parets de la-

important aae -
as demostra no rols I' excés de enginy earicló dcl« n

en la creació d' obras mei ú menj • taiuiié la

pnleritut de la bona
i
"li' i<i Que regla ]a en tan I apartats t<
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axi lo dit scrivà com los pintos hagen à prestar jurament de

tenir é servar la delliberació fehedora quant tocarà à ells.

E per có com axi los castells com les robes ó arreus dels dits

castells vii> stan ab bona disposició é aquells ab pocha despesa

se p< nir é serà occasló que tol Mitat de

la ei r la festa del corpus es pens or la

brevitat dels temps qoe vay ios honorables consellers tenen

que sia feta elecció de perso'ues qui ensemps ab los honorables

consellers sdevenidors rrenegen é apunten axi ab lo fuster

com ab los pintos per quanta quantitat pendràn encarrech la

conservació dels dits casll•lis e robes dels dits entremesos, los

quals apuntaments posaran en lo consell de xxxn sdevenidor

qui ensemps ab los honorables consellers ne faran conclu-
sió.»

Omitint aquí lo recort de las variadas representacions que,

servar.t encara son caràcter distintiu de fillas de la fé, se cel-

lebraren , ab motiu de las no\as festas endressadas als prín-

ceps y monarcas. durant lo eomens y seguiment de 1' etat mo-
derna" (4. * meytat del segle x\ y en "lo x\i , esmentarem tan

sols las vellas dansa» dialogadas, imitacions dels temps clàs-

sichs vestidas per las costums dels ou ' eran eminenment ca-
ballerivols, y en especial la traducció de la de la Mort, rimada
en 149" per En Pere Miquel Carbonell, arxiver reyal. Aydat de
eonsembla'.ts elements y transcorreguda ja una bona part del

segle xvi, hagué, l'adolescent teatre de nostra terra, d'aturar

la rapidesa ab que seguia l'avansada via del esdevenidor, per
rahó de certs abusos y punibles scàndols assats perillosos, que
motivaren paulalinas prohibicions dels misteris y entremesos,
ordonadas tant per las autoritats eclesiàsticas, 1591 y 97] com
posteriorment per las civils. Axi resta limitat y quasiesborrat
lo primitiu aspecte d' aquell, qu'anà rèdobintse à un gaudi-
ment profà do proporciona no petitas y dedi anlse prest, à

I' exposició d'assumptos imitats dels antichs teatres, que tornà
en veritables comedias. Per ésser tai volta ia primera d'aquest
geure que viu la llum en una de las regions del vell reyalme
esdenombrar Tragicomèdia Òrastimargus appellala

etc , el prebere de Mallorca En Jaume Romana, represen-
tada en aquella illa

ompanyas decómichs ó fàrsistas, qu'errants per burchs

y vilatges, d li de guanyarse un mos de pa. presentavan al po-
ble, fidel espectador, aquells dramas alegórichs ó autos, com
lo del carro de la mort. immortalisat per Cervanles en Ao Qui-
xot», cresqueren y augmentaren lins àtal punt, qu'essentlos ja

peti? :ubridors de llurs tramovas. tin-

gueren de muntar", en las grans ciutats >s radafalchs,
a manera de barra. -as que nomenaren corral's. Barcelona tam-
bé possehi son corral^ fundat per reyal gràcia de 1519 j

privi-
legi concedit en 1581 al hospital de Sta. Creu. qual llòch po-
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dem considerar com à humill Ilavó dels luxosos coliseos mo-
derns.

Decaiguis y morts, à las primerias del segle xvnjos senzills

entremesos, que tanta popularitat gosaren entre h sofrí

malbauradament lo teatre 1- inflaencia avasalladora d'aquells

inimicbs que fermaren ab cadenas los peus de nostres a\is.

influencia despòtica qii 'ns exhigí lo haver ir tota los

sentiments mes nuïs, arma inmaculada de las costums patrías,

ab una llengua forana, parla enjoncada als l!a\is per la nis-

saga guanyadora de I' autonomia de la terra. Emperò, d*sí

ja mes de 100 anys, una novella crohad Dts y forts at-

letas, ha cantat venturosamenl ferme victorià, y ab nou delit

va exlenent per tolas las encontradas d' aquesl aventatjat

pays. la fructuosa semensa, un bon tros arrellada,del jovencel

teatre català.
;
Que 1' AJtisme I' hi con pera honra y

glòria del renaxament literari d'esta marca, un tan bon per-

vindro, com afaiegadoras son las esperans: s fa con-
cebre !

KÉO BALA01
Barcelona 22 Septembrc de 1871.

EPÍSTOLA

DRKÇAOA AL T)H. ». IOSBPH DE PU.A'J ï DE HUGUET,

ESTANT A SAN JOAN LI 9 ABADISSBS.

Amich meu ben aymat, la vostra lletra

Que 'n niitx. del be de Deu m- haveu escrita,

Jo iis l'estim de tot cor com à be

Rebuda d'un germà que molt s- anyora.

Son tan contades en lo mon les hores

De germandat > amor, y sovinej

Tant Ics de soledat, que la meua anima

Tota s' ompl d
- alegria quant s- adona

Que à la terra, fossar de indiferència

Y d' egoisme, I' amistat no 'e morta.

Oh. qui pogués ab voa dalt la montan

Environats de vall

Y axaplugats devall lo cej sens lerme

Del Criador de I' univers, lof h

Veure i cuadro acabal
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: auba qui pogué* 1' exida
.

Del sol , sus 1' alta serra , anà à guaytarne,

Y ohir com resa à Deu tota criatura

L' oració matinal de cel y terra!

Oh, qui pogués, al pich del sol, à 1
£ ombra

Seure's del bosch, devora 1

; aygua viva

Que ix de la roca, y beure *n; y la febre

Allí dexar de tota set mundana:

ï qui pogués d' aquesta Babilonia

Fogir per sempre y com infant reveure

i, os camps, los comellars y les garrigues,

Y respirar ab gran alé aquell ayre

Que no ha apesíat ia corrupció de I' home!

Aquí, tancats com en presó, lo temple

No "s veu de Deu, lo cel cobrint la terra;

ï tot cercant lo pa que Deu ens dona
Produintlo per tothom, quaix desterrada

Tenim 1' amor à qui devem la vida.

Tota ànima té '1 corch de la supèrbia,

Y de sencera no se *n troba ni una

Devant Aquell qui les va rembre totes

Pe '1 preu d' amor à Deu y à ne '1 prohisme.

Regne d' amor, elat de 1' or de 1' ànima,

Dinou centúries fa que al mon vingueres

L :

ergull per desraygar del cor del' home,

Y 1' hom resta aferrat à sa misèria!

Benavirats aquells que benehia

Jesús en lo sermó de la muntanya,

Benavirats aquells qir encara colen

Lo nom de Deu y la justícia cerquen'

Benavirats los fills d' amor qui tingan

Les mans netes de sanch, los qui à la terra

No han fet injustament caure una llàgrima;

Perquè lo plant del desvalgut y el pobre

Aqui la malvestat pot aufegarlo

Mes no devant de Deu ahon sempre puja.

Benavirats los qui la pau prediquen

Ab los sants noms de Deu, Amor y Pàtria]
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Per ço, amich ben volgut, ple de tristesa

Devant I
4

iniquitat, del mon senyora,

Mon cor vos ha agraint la lletra vostra.

L' amor de Deu, la llar de la família,

Les glòries de la pàtria y de la llengua

Exalçaran los fills de Catalunya

Com bons germans dels altres Sils de Espanya.

Nodriam aquest consol, y ab vostra esposa,

V amich Collell y tots los qui M be, vulgan

Tornem à Deu los cors qui d- Ell fogian,

Y ab suau odor refloriran per sempre
La pau y la justícia de la terra.

Barcelona d 13 de Agost de 1871.

Miguel Victorià Amer.

m »©&& @© &&OC9L

Acabavan d' arribar dos viadors à un hostal rebentats de

tot lo dia de caminar y desitjosos mes de llit que de viandas.

Après de sopar se n' havian anal à retiro, quan veuse aquí

que aixis que estavan per agafar lo son, comensa à puntejar

una guitarra als peus de la finestra de sa cambra, y una veu

aspra y forta que sens dupte se dirigia à una guapota mossa

del hostal entonà la tan popular corranda:

A tupuerla planto un pino.

Los viadors comensaren à rondinar; mes al veure que la

cosa tenia lluc I» de no acabar may pus lo cantador sempre

tornava al pino y pino va y pino \ e. un d' ells se crema, s'alsa.

obra la finestra y ab veu ben clara diu al Irovador;

—Eh, tu que cantat, \<'s. planta! mes a\ all. perquè aquiàla

porta nos faria nosa, la tartana demà no podria sortir.
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Sicutíoenurn.

fle somiat que caminava

per un camí molt desert;

sovint com aquell que 's pert

vers enderrera 'm girava.

Y '1 camí que anava fent

ben tost perdia de veure,

fadigat volia seure

y algú m' anava empenyent.

Un sol groguench s' enfonzava

darrera un ponent boyrós

y pel cel llis y cendrós

algun corp xisclant passava.

Molt al lluny veya alimaríes

en mitx de gran polsaguera

y '1 vent ab ratxada fera

me duya crits y pregaries.

De sopte en mitx de la via

vetx un 'ombra blanquinosa,

una dalla esgarrifosa

damunt sa espatlla lluhia.

Un vestit vell y fet troços

duya, y cada pas que dava

la fulla d' acer dringava

y s' ohien cruxits d' ossos.

Quant frech à frech me passà

mos peus à terra 's clavaren,

sos ulls fondos me miraren

y la sanch se 'm congelàl

—iQui sou vos bon viatger?

li digui ab veu tremolosa;

y obrint sa boca verdosa

—Un dallayre! 'm respongué.

—Ahont anau?
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—A cercar feyna.

—Y se 'n troba?

—À cada pas;

si 's para gayre '1 meu bras

vos bo diu clar aquesta eyna.

—Per cert la porlau lluhenta.

—Y 1' esmola lo que talla

lo seu colp ja may me falla

i
si vesseu com cau brunzenta!

Son tremp li ha dat una ma
que ilels núvols fa exir llamps,

que à les ones dona brams

y fum y lava al volcà

—Y que segueu?

—Sego vides.

—Quant son fetes?

—Fatx de tot;

n' hi ha que al traure 'I primer brot

les escapso desseguida.

La meva ma ningú lliga
,

lo meu colp ja may t* atura

tant si la planta es madura
com si encara no te espiga.

—Son molles Ics que feu caure?

—Son tantes que en ma jornada

la dalla sempre arranada

de terra may la puch traure.

—Y fins à quant durarà

vostra tasca esfereïdora?

—Fins que ma eyna talladora

no trobe res per segar.

—Donchs vos porteu la dissort?

—Uo pensen molls dels qui viuen.

—Com vos diheu?

—A mi ' dihuen,

tremolant de por, la Mort.

Y fentne dringar sa dalla

reprengué lo ien MUDÍ
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y anantse 'n me mira à mi

ab feréstega rialla.

Rigué com lo llaurador

que vora 'I seu camp passeja

y vehent que '1 blat grogueja

comensa à esmolà '1 falcó.

Jaume Colell.

—Per san Francesc h

lo tort al ^esoh.

—Lo fret d' Octubre

mata 1' aruga.

—Quan Octubre arriba al fi

ja Totsants es al mati.

DECEPCIÓ.

So?<ET.

Malalties de 1' ànima no matan.

N' agonisa hom March temps, mes ay! no 'n mor...

Per dolor les parets del cor no esclafen,

Sols los ulls son qui esclatan ab greu plor:

Mas les llàgrimes cruels, que Ms ulls encatan,

Del cor no treuen 1

;

infernal cremor;

Mullen ses fibres, que axamplantse baten,

Y axí hi cap mes dolor dins nostre cor.

Ay del mesquí que 'n hora malahida

Per ésser naix d' alls sentiments trahit.

La mort matexa ;n futx, y 'n futx la vida!

Viu per provar ab desficiós neguit

Que si 'Is desigs del home son sens mida

També '1 cor pèl dolor es infinit.

M. A. y F.

La esperansa es una flor de la joventut

La joventut es la mare de la ilusiò.
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LA GANSO DEL CATALÀ.
POSADA EN MÚSICA

PEPV EN F. PIROZZINI.

Tots los fills de Catalunya

ja en los goigs, ja en los condols,

un amor tan l sols tinguérane

una véu tinguem tant sols

per cantar la canso ferma

ab que 's gronxen los bressols.

I
Oh cantem, cantem sens treva

la canso del català,

que s' hi ha veus que la canten,

Catalunya bè viurà.

Quan lo càvech ó 1' aixada

ne ressonin pèl terrer,

quan los rossos blats s' aplanen

y lo grà boti sancer,

quan las gerras s' omplen d' oli

ó de vi s' omple '1 celler.

i
Oh cantem, cantem sens treva

la canso del català,

que s' hi ha veus queia canten.

Catalunya bè viurà.

En la mar, ó bè en las quadras,

en la llar ó V obrador,

entremig de las onadas,

ó al brugil ronch dol vapor,

entre 'I drinch dol ferro-verge,

del traball entro 'I ramor,

; Oh cantem, cantem sons irèva

la canso del català,

(|iio s' lii ha \oiis (jiic la canten.

Catalunya bè viurà.
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Quan la pàtria ne demane

un esfors de sos fills bons,

quan los somatens s' aixequen

ó rublerts los batallons,

quan las glevas sanch ne began

ó retrunyen los canons,

i
Oh cantem, cantem sens treva

la canso del català,

que s' hi ha reus que la canten,

Catalunya bè viurà.

Y al morí '1 fill de la terra

tots los cors omplint de greu,

al deixarnos sas despullas

per donar 1' ànima à Dèu,

de la boca de la fossa

tot cantant s
4

alse una véu:

; Oh cantem, cantem sens treva

la canso del català,

que s' hi ha veus que la canten

Catalunya bè viurà

!

J. Roca t Roca.

LO CU1AK.

Fama gosan, no sabem si ben ó mal adquirida, certs page-
sos que, possessors de algun maravellós secret ó tenint la

recepta de beguda ó ungüent, per dolors de ventre ó pana-
dissos recomenat, solen ésser requirits en ocasions apuradas
pera que dongan al pobre pacient la salut que ab tota llur

ciència no ha pogut retornarlos lo Doctor. Si la sort tenen de
que '1 malalt puga reeixirne, ja han guanyada la fortuna, los

qui als no feren que ordonarli una beguda pot ser no mes que
d 1 aigua de romaní y farigola ó timó; mes si de res serveixen
las begudas y oracions, que es especifich de que los curanderos
fan gran consum y lo malalt pren lo determini d' anarsen al

5
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clot, per això res perden en sa ben senlnda reputació, puig de

segur no n' han lingul ells !a culpn . sinó lo eap de rueh del

metge que no li entengué M mal y li esgarrà la cura.

Lo metge be pot habersè cromat las posianyas estudiant, y

aprimat mes d' un parell de calsas arrosseganlse una dotzena

d' anys pela banchs de las aulas: nray arribarà à inspirar à

certa gent la confiansa que engendra la sola vista del curan-

dero ab sos pegats, sas polingas. sas esliradas de pell pera

compendrer si hi ha algun carn fugit [ó be un nin i agraviat.

esliradas que, dat que no existeixo semblant inconvenient,

bastan y sobran, no direm pera produhirlo, sinó fins pera

desllorigar la articulació mes sòlidament constituïda.

Hi ha en tol això de par del poblo un fondo de fe que fóra

lloable, si no degcneràs en fanatisme ó inflindada preocupa-

ció, puig si be es mòlt bo cremor que Deu en sa infinita sa-

biduría, tol ho pot ab tal que pose per obra sa il•limitada

voluntat, pera mourer la qual tant bonàs son las oracions, no

deu oblidarse que diu ajudat y l' ajudaré »
, y no os I' auxili

mes propi pera complir semblant precepte, lo d' un home de

pocas lletras. de escassa practica y sens borrall de aquella

ciència que s' adquireix à forsa de paciència y detinguda

observació.

Y de que li ha de venir? Gran mercè si anant dorrera ove-

lla» y cabrall en los primers anys do so joventut pogué apa-

riar ab quatre eanyas y un emplaslre d' herbas foria- la cama

trencada, ó donar una sangría ficant en lo nas un bastonel

punxagut, al cap de bestiar amenassat d' inflamació; gran

mercè si escoltant los consells del vell pastor arribà à conèi-

xer las \ i riu ts d"l erespinoll pera curar inflamacions, orema-

duras y talls; de las golibardas. pera los mals de ventre y de

1' herba laupera pera apaibagar lo mal (U' caixal; gran mer-

cès si escoltant à I' un y 1' altre, ha cdflSfguH íèr§e ab un

repertori pera atendre» à quanta à ell beurien en bua

reniey. ja slga per mal fet o mal nat. haldament tots ells sian

lanl comuns en los usos deia vida, que no hi li

l
que no 'Is tinga pel eap dels dits. Mes com las mestra

-obre tol v
i 10* mares y han tingut prou mayi usati

geni cciiinouias de cap mena y lo curandero i : sell.
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sens recomenar llur aplicació ab mes creus, senyals, y parenos-

tres que demunt lo salutifero bàlsam de romaní, sal. vi y oli,

tantas baseas y desmays ocasionà al fidel escuder del héroe

manxego ans no produhi lo degut efecte, donats per lo curan-

dero tenen mes virtut.

A mes de que lo curandero te gràcia: com nasqué al punt

de la mitja nit de Nadal, segons clarament demostra la creu

de la llengua, no sols apaga llepantla una barra ;de ferro feta

brasa, sinó que no hi ha recort de que cap gos rabiós haja

may mossegat à un curandero ó saludador, puig pot ser co-

neixen que es temps perdut lo que en mo*segarlo emplearian

ja que xuclant las feridas de qui semblant desgracia ha tin-

gut y recomenantlos que en cuaranta dias no menjen coca,

sempre han curat. No hi ha per que dir que ningú ha pre-

senciat lo de apagar barras de ferro; que la creu en la llenga

sols existeix en la imaginació dels admiradors del curandero,

y que lo gos que 's calificà de rabiós, no era altre cosa que

un pobre pater que sentintse trepitjada la cua. 's girà contre

qui pot ser involuntàriament tant mal lo traetaba; mes de tot

això lo poble no 'n fa cabal y sols se fixa en lo maravellós à

que tanta inclinansa té.

Ab tot això la fama del curandero va creixent y son tantas

las curas de casos desesperats y fets prodigiosos que d' ell se

contan, qiK' home hi ha que creu à «lis cluchs que es capas

de soldar un membre ab la mateixa facilitat ab que 's manega
un càbech.

Tot allò de curar lo mal blanch dels infantons recomenant

que 's pengen tres brots de esbarzer y altres tres de gabarrera

en la campana de la llar: evitar los progressos del mal d' ulls

dient la oració de Santa Llúcia y posantse demunt dos mitjos

tomoteebs, detenir las erissipellas, senyantlas y fent demunt

d' ellas trenta creus y cincuanta benediccions; tot allò de' fer

desaparèixer lo mal de cap aplicanlse en los polsos sengles

talls de carabassó, apaibagar lo dolor dels ronyons que pervé

de llomadura, arrencant colissos; y curar com qui posa oli en

un llum lo mal d' orella ab la pota d' un calapat, trobat ca-

sualment, no cercat ab intenció, lo qual deu ensortarse d' un

cop de pedra, ab lo ben entès que si es la orella dreta la do-
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lenta, deu portarse en la butxaca la pota esquerra del derrera

de dit animal, y la dreta, si es la orella esquerra la que fa pa-

tir; tot això y molt mes que podriam anar contant, son lo nos-

tre pa de cada dia del curandero, advertint que te los referits

per remeys tan vulgars que li sembla imposible que cxisteixe

qui ' Is ignoro. Ja 's veu: com fou tant poch lo que lo saber-

los li costa! Per ell la ciència y virtut està en los cassos deses-

perats com lo que anam à referir.

Hi habia en certa ocasió un pobre home que habentse fet

un panxó de aygua fresca estant molt suat com que 's deixa-

va de traurer la palla de la batuda, esdevingué malalt. Quants

remeys li ordenaren totas las donetas del lloch y sos voltants,

foren complertament inútils, en termes que 's decidí à cercar

lo senyor metge ben convensut de que la seva hora era arri-

bada.

Lo doctor després de haber comprés que tot lo mal se re-

duïa à una indigestió receptali una purga fentli la següent ad-

vertència:

—Preneu esta recepta, aneu à ca 1
!

apotecari; os ne faran

vuit papers, deixetaulos en lo morter y preneune un cada tre>

horas.

—Y vol dir que 'm faran efecte?

—Penso que si, ab tal que no mengeu res

—Y si me Ms prenia tots d' un cop?

—Rebentariau com una cigala farta de cantar.

—Y si no 'm fan res?

—Tornaume à cercar y veurem lo que s' ha de fer.

Lo malalt ab tot y que va pendrer los papers, no sols no

trovà alivio en llur dolensa, sinó que 's sentí empitjorat.

En semblant situació certa vehma que se las piraba de en-

tesa digué que lo seu mal era de mort y que si salvar la pell

volia enviàs à cercar à corra cuita al curandero de la Guardia

que si ell no I
1 entreya no 1' entrauria ningú, puig que era ho-

me molt desiruit y basta tenia remeys pera curar de embrui-

xadura.

No fou menester mes pera que la familia's determinis, pgfg

a la muller del malalt temps ha que li rondaba por lo magí

que al seu hom<> li havian donat, y pus lospitaba d' una cor-



ta vehlna que li portaba mala volensa d' ençà que per haber-

la trovaila afanantli los pebrots, li digué que si tornava a sa

cehir la renunciaria 'denunciaria) à la justícia. Y com lo ma-
teix dia que caigué malalt 1' home se li moriren tresgallinas y

un gall, dos polls y dos anechs , atribuiho tot a la mala mira-

da que la ditxosa vehina 'Is donà, sent aixis que sols pervenia

d' haver begut aigua corrompuda, perquè ella descuidada no

is ne tingué de neta, per lo cual descidi que i curandero fos

cridat.

Aquest vingut b
1 entera menudament de totas las cireuns-

tancias que en lo malalt concorrian: de que tenia una gran

desgana que ab res lo podian fer menjar; que i ventrell no li

obeia cosa alguna y de que si à forsa de prechs se descidia a

tastar un boci, ho restituia tot desseguit. Lo curandero feu

molts gestos y capsinadas, y després d' haver fingit que rumia-

ba una estona, digué:

—Tot això y no res passa per un cami. Agafeu mitja cuarta

d' oli, y una xicra d' aygardent: poseuho al foch fins qu :

ha-

ja mimbat per meitat: en altra mitja cuarta d
1

oli poseuhi un

grapat de tarongina. menta y herba gatera y barregeuho tot

plegat ab l
4
oli que haja bullit ab l' aygardent. I)

1 això que

'n prenga milj got cada hora fins que s' ho haja pres tot, y à

quiscun gol cada y quant ho vaja à pendrer hi tiraran un pe-

sioh d' aquestos poh os y serà posar oli en un llum.

—t-Y dc menjar? preguntà la dona

—No res.

—lY beurer?

—Aygua calenta.
*

—Y res mes?

—Si que sahi y quan haja fet efecte que segueixe suant tot

un dia y desprès ja pot menjar.
—

i,Y perquè '1 voleu que sue ianl?

—Perquè convé, que te tancat lo mal à dins y es precís que
isca à fora.

—Ara si que veig que ho enteneu: ja ho deya jo que li ha-
vian donat.

—í.Qué, li donaren? preguntà en est punt lo curandero.

—Si una vehina que 'ns te de cap d' esquila.
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— Dtonchs aixís serà menester que no cdmense r lo

rcmey gas després de milja nit. Vos tan bon punt sentiu que
"I gall canta, agafeu un saeh y pronunciant lo nom de la vehi-
na dieu, «entra aquí dins,» y tan bon punt hajau dit .

parauias, introduiuhi un garbó, lligueu la boca de! saeh, lo

penjau en los clamastechs y garrotada de \alenl fins que I
1

ànima os diga prou dient à quiscuna:

per la virtut d
! aquest bastó

fes que i malalt se poso bó.

Després comensareu à donar mitjos gots d' aquell oli al vos-

tre home y demà passat haurà tornat de mort à vida.

—iY quan valdrà la cura?

—No res: donaume un parell de pollastres y estem pagats y

en paus y en Deu.

A la mestressa com no li demanaren ni un quarto,li paragué

que '1 remey li eixia de franch. Lo malalt se curà:ja ho crech,

com qui li suministraren una purga eapàs de reventar à una

mula; mes la dona ho atribuí à la esperienria del curandero

y al entussiasme afa que assarronà lo saeh ahont mentalment

tenia presa à la buíxina de la mal miradora. Passat algun

temps lo curandero com qui no hi espera res, entrà à la casa

demanant una set de aygua para seguir son camí, puig debia

anar mes amunt à portar la salut à un que patia lo mateix

mal, y plens d' agiahimenl ne sols aygua li donaren sinó un

bon berenar, seus l'altarhi un gotet del de la bota del reco, y

al anarsen, per ajuda de cost un anech que lo manco valia

setze rals. ;()y dal Ab semblants cosas los curanderos \iuhen

com uns reys, essent <)uiscun dels que reïxen de llurs mans,

un nunci que 's va fent llenguafl del saber que tenen, y de la

habilitat ab quecuran los malalts.

—Be, dirà alga, pero lo fet es que lo metge no M curà.

—No te res d1 estrany, direume, puig BO preïu

—Y donchs no ha dit qi:

—Lo metje. li recoiiienà qui í ca 1' apotecari que li

farian vuit papers, los cuals dchia pendrer deixata!*; al mor-

ter. Doncbi be: lo malalt considera que per fer vuit papers de



— "9 —
la recepla tant bo era ell com 1' apotecari. Agafala, la partí

en vuit trossos iguals, 'Is deixatà al morter ab aygua calenta..

—Y que?

—Y se 'Is begué com si haguesseu estat los polvos q.ue en la

recepta anavan ordenats.

Desprès d
; això que es la veritat purissima, creumauvos las

pestanyas pera que digan que sou un cap d
!

ase, y pera que

la fama de las curas se la ne porte un curandero que sap una

mica menos que un metge dels molts que correran d' aqui

poch temps; de aqueixos que s' han fet à tall de carril. [Deu

nos lliure de llurs mans!

Mas Rossell [Vilafranca) Agost de 1811.

Gaïetaïio Vidal.

LO CANT DE LA CEGUETA
A LA VERGE SANTÍSSIMA, (i)

CHOR DE >"OTAS.

j.Uabada la Yerge Miría!..

jbeneyt sempre sia

son nom celestial!..

Ella n' es qui tot bè nos alcansa,

1' estel d' esperansa

del dèbil mortal!..

(1) Fou escrita, aquesta poesia, Centre altras lletretas y lloansas pera

cantar, durant lo Més ie Mana, à la excelsa j sobirana Senyora, en la

parroquial Església de la vila Efisapal) com en senzill obsequi y afectuosa

rccordansa à 1' apreciable jove cegueta Dolors Pasqual, fervorosa y humil

devota de la Santíssima Verge? * l l Qu<? 'i só l cantar (y ab tota la tendresa

y sentiment de son c»r) dolsas y piadosas cansons, posadas en música per

son inspirat mestre, lo distingit artista D. Joan Carreras, Director en aqueix

ram, del Col-legi de cegos de San Gayeta (!e Barcelona.

En dit col-legi, y en los exàmens celebrats en juliol del any pròxim pas-

sat, 1810, obtingué la C'-gicti bi<l•i!nc:, per sa aplicació, lo premi de una

medalla d' or oferta per V Excelentissim Ajuntament de la comtal ciutat,

especial protector del mencionat col-legi.
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LA CFGA.

En eix mon jay!.. la trisia cegueta...

No véu may ipobrela!

ni un raig de claror!..

Mes, ab llum de la fe, véu las bellas,

brillants maravellas,

que creà 'I Senyor!..

Ella véu y coneix la grandesa,

poder y sabiesa

d* un Dèn eternal;

y ab amor, devant sa omnipoténcia,

humil, reverència

son nom inmorlal!...

Ab la fe, ja no s mir' com perduda

pus sab que 1' ajuda

la Reyna del cel;

que mercès y conort may li nega;

que guia à la cega

un àngel fidel!.

Creu y espera en V amor de Maria,

y en ella confia.

que al Irist dòn favor;

beneheix, de la exeelsa Senyora,

la mà ben factora,

del fons de son cor.

Si algun jorn ella canta gojosa,

al cel, amorosa,

n' aixeca sa \cii:

d" aquell pler qif on lo sou cor s' hi trova,

forvosa, on ronova

las gracJaa a Dèu.

Si en eix cor iay!.. s" hi abriga tristesa,

llavors olla resa...
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prest minva '1 pesar...

y renaix lo sèu goig, s" il-lumina

de flama divina,

y 1 cel véu brillar!...

De bon grat, santa Verge Maria,

jo 'us canto, tot dia,

lloansas d' amor;

pus sòu Vos qui à la trista cegueta

li alcansa ;pobreta!

la pau de son cor!...

Tomada.

Dèu vos salve ;oh la Verge adorada!

beneyta advocada

del dèbil mortal;

en la fosca cT eix món, siàunos guia,

per véurer un dia

la í.lum celestial!.;

La Bisbal, maig de 1811.)

Joan Sitjar ï Bulcec.lra.

LO PONT DEL DIABLE,

Lo Reuss que devalla per una torrentera fonda de seixanta

peus de profunditat per entre mitg de espadadas rocas, priva

va tota comunicació entre 'Is vehins de la vall de Cornera y los

de la de Goschenen, ço es, entre 'Isgrisons y la gent d' L'ri.

Aqueixa separació portava tal perjudici à tots dos cantons ve-

hins, que juntaren sos mes hàbils arquitectos y à costa de tots

dos, se feren diferents ponts, mes ab tan mala sort, que cap

d' ells pogué resistir per mes d' un any à las tempestats, à la

forsa de las aigas ó à la caiguda dels aluds. Era à últims del

segle catorce quan se feu una provatura d' aquest genero, y

com era al acabar 1' hivern, ben be era de creure que aguan-
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taria i pont tots los embats que poguessin pervindre; mes un

demati, fou entrat à dir al batlle de Goseheneu, que lo pont

havia anat à terra.

—Ja veig, digué lo batlle, que sols lo diable podrà fernos

un pont de durada.

Y encara no havia acabat de dir això, quan veus aqui, que

hi entra un criat y li diu que lo senyor Satanàs lo demanava.

—Que entri, digne lo batlle.

Va entrarhi un home d* uns (renta cinch à trenta sis anys,

vestit à la usansa alemanya, ab unas calsas vermellas, jupa

negra acuehillada en las articulacions dels brassos ab forro

de color de foch per entre mitg de las eucbilladas. Porta-

va en lo cap una gorra negra à la que una ploma llarga do-

nava certa gràcia ab sos moviments. En quan à lo calsat,

endevinant la moda nova, lo duya rodó de la punta com

no 's dugué sinó cent anys endevant, per mitjans del regnat

de Lluis XII, y un gran esperó parescul al del gall agafat visi-

blement ala cama, semblava destinat à servirli de espuelas

quan se li antoiava viatjar à cavall.

Després dels cumpliments de costum, lo batlle va seurcs en

un silló y lo diable al altre, posant los peus damunt dels ferros,

y aquest dins las brasas.

— Vaja! aínieh meu, digué Satanàs ^que 's lo que desitjau

de mi?

—Confesso, senyor Satanàs, digué lo batlle, que no 'us vin-

dria mal la vostra ajuda.

—Per lo malehit pont, ^no es veritat?

—Cert.

—Y 'us es molt necessari?

—Enterament precís.

—Àh! Ah! va esclamar Satanàs.

—Mireu, sigau bon diable, replicà lo batlle desprès à* un

moment de quielul, feunos un pont.

—Veus aquí que venia à proposàrvosho

—Pus be, no 's tracti ni"s nue del niodo que tenim d" .11

glarho.... sobre.... Lo batlle liiubejava.

—Sobre 'I preu? li respongué Satanàs miranllo ab una ria-

lleta de malícia.
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—Sí, respongué lo batlle, coneixent que ab allò s' anava

à embolicar lo negoci.

—Oh! lo que es sobre això, digué Satanàs, balandrejantse

ab la cadira y esmolant sas unglas ab lo cortaplumas del bat-

lle, sobre això no renyirem pas.

—No deixa de tranquilisarme la vostra resposta, digué

aquell, 1' últim va costarnos sexanla marehs i* or, y lo mes

que podem fer es doblar aqueixa cantitat per lo nou.

—Perquè necessito I' or vostre, va repücarli lo diable, si '1

faig quan me dona la gana? Mireu.

Va cullir una brasa del foch, com qui cull una palla y digué

al batlle.

—Allargueu la ma.

Aquell no gosava.

—No tingau por, ra continua Satanàs, y li deixà caure da-

munt la ma, una barra d' or del mes fi, y tan fret com si hagués

eixit del riell. Lo batlle se 'I mirà y se '1 tornà à mirar per tots

costats, volent després tornarli.

—No, no, guardeusel, li digué Satanàs posantse ab aire

despreocupat una cama damunt 1' altra, es un regalo que 'us

faig.

—Jaentench, digué lo batlle ficantse la barra dins la butxa-

ca, que no eostanvos gens lo fer or, voleu que 'us paguin ab

altre moneda; mes com no se quina 'us agrada, desitjaria que

vos mateix fixesseu las condicions.

Satanàs després d' haver rellexionat un moment digué.

—Donchs, llavoras, que se 'm dongui 1' ànima del primer

que passi per lo pont.

—Concedit, digué lo batlle.

—Redactem 1' escriptura, prosseguí Satanàs.

—Dicteu vos mateix.

Lo batlle prengué una ploma y paper y s v i ;>reparar à es-

criu rer.

Cinch minuts desprès fou íirmada per Satanàs en nom propi

y per lo batlle en nom y com à apoderat de sos gobernals, una

escriptura feta ab totas las reglas, per duplicat y de bona fe.

Lo diable s' obligava formalment en \irtut d' ella, à construir

aquella nit un pont fort pera durar cinchcents anys y lo batlle
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li cencedia, per sa part, en paga ilel pont, 1' ànima del primer

que P atzar ó la precisió 1' obligués à passar lo Reuss per lo

diabólich pas que Satanàs devia improvisar. Al mati següent

ja estava fet lo pont.

A poca estona va apareixe per lo camí de Goschenen lo

batlle, qui anava à veure si lo diable havia complert sa pro-

mesa. Va veure lo pont que '1 va trobà molt bo, y 1' altra ban-

da hi vejé à Satanàs que sentat en un padris, estava esperant

lo preu de la seva feyna

.

—Ja veig que sou home de paraula, digué Satanàs.

—Y jo també, digué lo batlle.

—Com, meu estimat Cursio! li replicà lo dimoni tot admirat,

'us saeriíïcaríau potser per la salvació dels vostres gobernats?

—Jo precisament, no, prosseguí lo batlle deixant à la entra-

da del pont un sach que duya à coll, y comensant à deslli-

garlo.

—Donchs, allavoras que? va dir Satanàs procurant endevi-

nar lo que anava à fer.

—Prrrrrruuuuu, va dir lo batlle.

—Y va eixir del sach un gos tot espantat arrossegant una

paella pel delràs, que atra\ essant à mos corre per lo pont, va

passar tot lladrant per (tovan t del diable.

—Eh! mi senyor, va cridar lo batlle, correu, correu, mirau

que se 'us escapa aqueixa ànima que ja es vostra.

Satanàs estava furiós, havia contat ah I' ànima d' un home

y s' trobava obligat à arreplegarne la de un gos. lli havia

motiu pera condemnarse à no haberho sigut. No obstant com

pra molt truhan, se va riure molt del cas, fent veure que'l

trobava molt graciós y divertit, mes aixisque M batlle va •

fora, va eomensar à donar empentas y cops de peus y mans

al pont per tirarlo à terra, cosa que DO mes li va servir pera

trancarse las unglas, dons lo pont era tan ben fet, que ni tan

sisquera pogué treu reti la mes petita pedra.

—Que ton to has estat, se digué per si mateix Satana-

tioantse las mans à la butxaca, 86 'n vi anar cap avall, tot

vorejant lo Iteuss, mirat) I a dreta y esquerra com <|ui admira

la naturalesa. No havia perdut lo dosilj de venjansa; lo que

cercava ell, era una roca heu grosa
J

forta per agafaria y du-



yentla damunt del pont, deixaria caure d' una alsada ben alta.

Al cap de las tres horas ja havia trobat lo que buscava. Era

una inmensa roca grossa com una catedral soberga, la agafà

com qui arrenca un raba, se la carregà al coll y prengué lo

camí que anava cap à dalt de la montanya, tot gosant de pen-

sar no mes la gran desesperació que '1 batlle tindria de trobar-

se al següent dia sense pont.

Hauria ja fet una hora de cami, quan semblantli veure un

gran brugit de gent damunt del pont, va deixar la roca à ter-

ra y 's va enfilar damunt d' ella per veure millor lo qu' era,

y veus aquí, que 'n vejé lo rector y feligresos de Goschenen.

que ab creu alta y bandera desplegada acabavan de borrar la

obra satànica consagrant à Deu lo pont del diable.

Convensut Satanàs de que ja no podia fer cosa alguna, se'n

va tornar tot trist y capficat y trovant una pobre vaca que ja

no podia mes, la va agafar per la cua y la ra tirar daltabaix

d' un barranch foudo.

Per lo que toca al batlle de Goschenen, ja may mes va sentí à

parlar del arquitecto infernal, solsament la primera volta que
va ficar la ma à la bossa se va cremar los dits ab la barra

d' or, que s' havia convertit altre volta ab una ruenta brasa.

Lo pont va durà cinchcents anys com havia promès lo diable.

AUCELL DE PAS,

Reprèn, reprèn ta volada,

no't pares, aucell de pas;

ton casal no es à la terra,

bè sabs hont es ton casal.

^Ahont anau, ayguas corrents,

montanya avall, dret al pla?

iqui' us acassa? ^que' us apressa?

—Lo mar nos crida; adéu siaa.
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<^De hont veniu boyras espessas,

cap aquí lot roncejautf

—Som los espiits dols torrents

que 'ns ne tornem ;il pa \ ral.

t.Vliont anau, los estornells,

la oliva al bech, tots plegats?

<,De hont veniu, las oronetas,

tant cansadas de volar?

iQoInt ramor fan las onas?

óQue' us conturba, onas del mar?
iQuina angúnia en los reyalmes!

iQuina niaró! ;Deu me val!

Pobles mesquins /que 'us inquieta,

que tant vos neguiteja u?

^Perquè, esprils. tanta frisansa?

<,Per què, ó vida, tant combat?

iQuin baf de tomba que puja!

—Son los segles que -

s desfan.

iQuin trepitj!— Los jorns que passan
pel milj de la immensitat.

Reprèn, reprèn la \olada,

no't pares, aucell de pas;

ton easal no es a la terra,

bò sabs hont es ton casal.

Anon- Blanca.

—Juny, Jurioi

ni dona. ni col, ni most.

— Jurioi sense rosada

du la pluja anoMiassada.

— Por Santa .Magdalena

I' avellana os plena.
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Poesia dedicada à mou germà politich en Bartomeu Ribó y Fer-

riz, pintor de la arrivada d" un tren de condempnats à sa der-

rera estació.

En lo bell mitj de la terra

Hi ha esfondrada una oiiitat,

Molt negra? son sas murallas

Y en lloch de gaytes té drachs:

Ln foch etern hi guspira

Y eterna es sa obscuritat,

Per paviment té 1' abisme

Y enlayre las tempestats.

Las ànimas qu ;

hi devallan

May mes tornan à muntar.

;.\y d' ellas. que soterradas

Per sempre mes cremaran !

Huracans qtie tot ho arrasan

Rravadas d- aire infectat.

La destrucció ir esbargeixen

Pel regne de Satanàs;

Y grans montanyas d' espurnas

Sa y en lla van rodolant.

Com pel desert las arenas

Quant fort lo sitmim las bat.

(
-.Mes, à que vé la gatzara

De tan horrible ciutat?...

Llurs rujits per lot retronan
,

Llurs llamas dónan espant;

Deixan sos cants los serpents

Y los estols infernals

Sú \ en lla corren y grunyen

;
Vy Deu meu! desesperats.
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Los rujits ja mes s' atansan;

Sas bocas obren los drachs,

Esclatan remors de ferros,

Apareix la mori triunfant,

Y en son palau, Llucifer

Reb goijat 1' estol d' esclaus

Que passan I' horrible porta

Esgarrifats blasfemant.

Las ànimas qu' hi devallan

May mes tornan à muntar,

[Ay d' eixas qu' avuy hi arrivan

Que sempre mes cremaran!

Son los primers qu' hi apareixen

L' imatge de Satanàs;

Son los superba de la terra

Plens d' orgull y vanitat,

Qu' un jorn al hom' menysprearen

La lley de Deu trossejant

Y esclaus avuy llagrimejant

Pus son de béfas lo blanch.

;Ay d' ells que folls desohiren

La veu de 1' Humililatl

Tristos y sechs los seguiexen

Ab sos tresors abrassats,

Los que del or son Deu feren

De la misèria oblidats;

Mes ells y los sachs que duhen

Malehits del cel son ja,

Y aquí si la set Is crema

Ab or fos s' abeuraran

;Ay d' ells que folls desohiren

De la Llarguesa lo clam.

Veniu, ànimas impuras.

ssoUaa de rostre ctrnj

Veniu. Hopi iju' ah pell ú' ovella



L' ignocencia atropellau,

Veniu, veniu luxuriosos

Ab las serpents à folgar;

Dels plahers que tantaymareu

Aquí vos n' afartaran:

jAy d' ells, que folls desohiren

La veu de la Castedat l

Entre udols que '1 cor esglayan

Van rodolant los irats,

Pel coll garfintse com féras,

Son propi cos caixelant;

Plé de tigresa 'Is atia

Batent Llucifer sas mans,

Y aquella fornal de brasas

Se torna bassals de sanch:

jAy d' ells, que folls desohiren

De la paciència lo clam!

Segueixen los que passaren

Sa existència en bacanals,

Son los esclaus de la gola

A etern convit arrastrats:

Bé podeu pus ben gaudirvos

Qu' en eixa negra ciutat,

Montanjas de carn no li i mancan,

Ni vins de flayre infernal.

|Ay d' ells, que folls desohiren

De 1* abstinència lo clam!

Al entrar los envejosos

Carbó sos u|Ls s' han tornat;

L' huracà 'Is bat per las rocas

Com sas onadas lo mar;

Y per mes que Y horror provan

De tant horrible ciutat,

Los uns envejan als altres

Pus no la poden guaytar:
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[Ay d' ells. que folls desohiren

La veu de la Caritat\

Los últims no hi van, que 'Is portan

Los esperits arrastrant,

Per sempre mes ohligarlos

Als mes penosos trevalls;

Mes tant son repòs esliman,

Mes tant son vici 'Is abat,

Que per ferlos dil-ligents

Los fereixen sens descans.

[Ay d
1
ells, que del cel hermós

La llum no veuran jamayl

Ay de sas ànimas tristas

Que sempre mes cremaran!..

Llansan rujits d' alegria

De Llucifer los esclaus,

Los nous hostes s' esparveran,

Sas bocas obren los drachs;

Braman los vents tempestuosos,

Los llamps fuetejan lo espay,

Y en mitj de tanta gatzara

Apar Llucifer triunfant.

Volen grunyir los superbs,

Se rebelan los irats,

Los envejosos sospiran,

Se despodassan los farts:

Y entre llamps, rujits y trons,

Blasfemias y tempestats,

Se sommóu tota la terra

Y lo cor queda esglayat.

Anima mia, no oblides

L' horrible d' eixa ciutat,

Fuigne lo camí dels vicis

Y tant sols las virtuts aní':
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Deu te 'n guart de devallar'hi,

De son furor Deu te 'n guart,

Que negras son sas murallas

Y en lloch deguaytas te drachs:

;Las ànimas qu' hi devallan

Jamay mes lo cel veuran....

Ay i* ellas que soterradas

Per sempre mes cremaran!

li Juny 1864.

Anton Molins t Sirera.

PENSAMENTS POLITICHS.

Lo Matrimoni (1) es 1
£ origen y basa de la família, es à dir,

d' una institució perpetua: lo que exigeix tinga, aquell, una
qualitat consemblant; la de ser indisoluble. Per tal causa, no es

ni serà may un contracte civil, jaqué, segons tots los principis

juridichs, aquest pót sempre desferse per mútuo dissentiment

dels contrayents, que sols en tot rigor) podria necessitar lo

complement de 1* aprobacio d' altres que haguessen resultat,

en lo conveni disolt, directament interessats.

Lo matrimoni es un contracte sagrat: y per no cambiar sa
naturalesa y 'ab ella sos resultats, déu celebrarse deiant de

Dèu; que, presidint lo dels nostres primers pares, instituí la

primera família, y que vetlla sobre totas las generacions com
a Gran l'are de la Humanitat.

;Alabat per sempre sia!..

La perpetuïtat natural de la família, no impedeix la multi-
plicació d

4
ellas: perquè los súbdits en la payral, que per te-

nir ja certa etat y gér sans d' enteniment, saben dirigirse per

(1) Àb aquest pensament termenava, en lo raUnia\i del any passat,

patr. Cl) la sèrie dels que se insertaren en ell del propi autor, y lo re-

produhim perquè Ms caixistas ó '1 compaginador suprimiren per inadver-

Uncia, a més dels ires qiie 'l subsegueixen, la primera part dtl mateix:

també cometeren, per igual causa, 1' errada de posar en lo primer de tots.

pig. 60, ratlla 6.*,) ttendéncia ó la constitució del' autonomia,* en lloch

de 'tendència i la rtconstitució de l' autonomia.* etc.
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sí; poden per sa sola voluntat emanciparse y constituir nova
familta, en qual cas y per tal objecte deuhen percebir, dels

bens d' aquella, la part que determino ó haja determinat lo

pare.

En la família, no es sol lo poder del Pare: ab ell coexisteix

lo de la Mare: aquell, lo varó tè especialment baix sa direc-

ció lo desenrotllament de las facultats intel-lectuals y fisicas

de sos súbdits, perquè es 1o seny (lo cap, en tots sentits,; y la

forsa de la família: sa companya, la dona, cuyda en particular

de la educació religiosa y moral dels últims, "perquè es lo cor

de la mateixa. Per 'só, toca també al primer quant lè relació

ab I' aument de tots los medis indispensables per' acadir à
las necessitats de la comunitat, mès que haja de buscarlosfora

d" ella; y, dintre de la mateixa, correspon à la segona lo cuy-
dado de conservarlos y distribuirlos. Lo pare lè, sempre, à

son càrrech tot allò que convé à la família en lo exterior de

esta; y per lo mateix, li pertany sa representació: los rams de

gobern de la mare són del tot interiors.

Las nacions sòn las familias de la humanitat ; ò millor dit
,

constitueixen las diversas é inmediatas personalitats de ïa.gran

familia humana. Per això, lo veritable progrés polítich, lo veri-

table progrés moral (y aquest sobre tot, poden acoslarlas, ayer-

manarkis , cada dia mès; però, esboirarlas, may.

Lo matrimoni (com s' ha vist) es per sa naturalesa un con-
tracte sagrat («sagrament») ó religiós. Sols peraquo poguesses
contràurel las desgraciadas individualitats humsinas, que no
tenen ó no volen tenir cap creencia; s' hauria, escepcionalment,
de fingir convenció civil.

En la familia verdadera, perpètua, hi ha casi sempre dos
classes do súbdits: forsosos y voluntaris. Súbdits forsosos son

aquells que per sa falla d' etal ó vici en la intel-ligencia

no poden guiarse per si, y per això neeessilan la direcció dels

poders que gobernan aqueixa societat natural: los restants ho

son voluntaris, perquè tenen aptilut per' constituir novas fa-

milias y, per lo tant, poden separarse d' aquella. Los súbdits

voluntaris se subdivideixen en propis y extranys; designem
ab eix nom depropúde la familia als que ban nat en ella o

que, en altre cas, estan units a un dels mateixos per Has indi-

s•du.l•l••: los (jue de fora hauran entrat d' altra manera en la

comunitat, seran extranys.

La propietat originaria ó fundamental, especialment la que
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recau sobre béns inmobles, no solament tè la qualitat de

personal, sinó també de familiar y esta per sa naturalesa,

perquè 'Is inmobles en quant à sa duració, y per lo tant à la

de sa utilitat y productos, presentan lo caràcter de perpetuitat,

baix lo qual no pot gaudirlo* 1' individuo y si la societat fa-

miliar: ja per son objecte, perquè al qui pertany, lo deber li

mana aplicar son produhit à la satisfacció de las necessitats

de sa família, tant com à las suas propias: ja, finalment, per

la intenció del adquiridor, que no sols presumptivament la

destina a si y à los actuals indiwduos de sa família, sinó també
à tots los seus descendents qu' en I' esdevenidor, succesiva-

ment, la compongan. Lo que s' acaba de dir, exigiria la gene-

ral aplicació del for de íroncalitat en la successió intestada.

Dita propietat originaria ó fundamental, això es familiar,

reuneix a esta, la expressada armónica qualitat de personal, 'nó

de individual,) perquè al pare de família, com altra de las fa-

cultats inherents à son natural ó essencial poder, perpetuo y
per lo tant transmisible , li correspont, à mès de la independent
administració y general aplicació dels productos, la llibre dis-

posició de la mateixa, ja entre vius, ja per causa de mort; sem-
pre presumptivament en bè de la família. Com eixa llibre dis-

posició es una inmediata aplicació de dit poder natural ó
essencial del pare, en cap manera pol ésser limitada per 1'

Estat
;
que , ab tot abús, desorganisaria la falnilia y atacaria

la propietat.

Lo presumptiu extravio del pare de família en sas disposi-
cions successorias

,
quant à contret tegonas nupcias

,
podria

impedirse mediant pacte preventiu en los capítols que s' otor-
gassen per causa de las primeras.

Si 1' estat pot arrogarse la facultat de limitar los drets de
propietat del pare de familia, à fi de distribuir per si mateix los

béns del últim ab igualtat ó en altra manera entre 'Is fills que
est tinga; <;per quina causa no podria arrogarse la de limitar

los mateixos drets de quants possehesean béns, pera repartir

aquestos . per si mateix , ab igualtat [6 d' altre modo) entre íofs

los seus súbdits ?....

Dos grans elements de veritable progrés v de rera llibertat

caractPrisaren. en Europa, la tirilumcw de'la Elal mitjana: lo

sentiment r«liqiós y la idea autonòmica.
Desgraciadament, la que 's diu civilisació moderna, cambiant

d' un modo radical la direcció d' aquella, ha vingut à sentarse
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en basas diametralment oposadas ; de las que, en va. poden
esperar los pobles altra cosa que degradació moral y política.
Lo Renaixement

, que comensà I' Etai moderna , fou lo re-
torn del sentiment artistich al materialisme pagà : las monar-
quías, que combatent lotas las institucions aulonómiras (en-
closa 1' Església) arribaren à ser absolutes, retrogadaren al
imperi roma : la Reforma fèu del Cristianisme una creeinia t'n-

dividual , fugint del Catolicisme qu' es una institució social: y
la brillant y sanguinosa Revolució francesa

,
(seguint per tant

mal camí) si bé donà una terrible empenta als pobles, (|u
l es-

tavan parats y ensopits pèl despotisme dels re\s; empenta que
'Is ha llansat delirants a la destrucció de tot lo'existent, à ti de
fundar sobre las engrunadas runas del passat las encantadoras
organisacions del esdevinador; no ha deixat als mateixos altre

fonament per'aquestasnovas institucions ,
que I' ateisme (net

ó disfrassal de panteisme) y 1' individualisme politich.

Los resultats
, emperò, "desenganyan ja y espantan à tot-

hom. A mès, temps ha que 'I sentiment artistich (especialment
en arquitectura) revira envers I' espiritualismc de la Etat mit-
jana, y renaix la idea autonòmica al crit de federació.

(
-.Es això

lo comensament d' una nova etat que portarà sa regeneració à
la desgraciada Europa?...

üèu ho fassa!

Joaquim Sitjar t Bdlcegüra.

La Bisbal , últims de 1870.

L\ BATALLA DK PltET.

Com un vol de corps devallan,

desde '1 Nort, cent mil creuats;

per la fe diu que batallen....

;Cassan uostràa llibertatsl....

jllò las tens parlidas malas,

bè las tens, lo poble franchl...

;Ay las vilas provensalas!....

;tol ne irà de foch y sancli!

S' en recorda Carcassona;

Besiers i
4 en recorda abans....

;.\y, Comtesal... |ay, la corona!....

Ja vindran los Catalans....
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La lluna 's pon sangonosa;

—;Esmolàu be las destrals'.

—

prop la vila de Tolosa

flamejar fà 'Is quatre pals.

Ja n' arriba i Rey en Pere,

ja galopa en son cavall;

la pols que s' en deixa enrere

eunuvola '1 pla y la vall.

À Muret rugint enfila;

no 'n vulgau saber l

1 esglay.

;Malaventurada vila'...

jno l' hagués conegut may!...

La batalla es comensada;

las espasas, tot, matant;

à cada nova pitrada

las armas van foguejant.

Bé lluytan aragonesos,

bé moren los provensals;

bé 'n deixan pèls camps extesos

los cavallers mès cabals....

Los creuats sòn com la sorra

que '1 mestral tira en avant:

es tanta la sauch qae corra...

que Ms cavalls hi van nadant!...

Cavaller que al Rey cercava,

ben prompte 1' en ha trobat:

— «Lo vestit, diu, m' enganyava;

en Pere es millor soldat.»

—«;Cert es: jo sò '1 Rey!»— ell crida.

;Prou que f en penediràs!...

Al cavall gira la brida....

entre 'Is vius ja no '1 \euràs!...

Ja '1 bosch d' enemichs clareja

com la faus un camp de blat;

péi cavall, que s
;

hi passeja,

fà de morts un empedrat.

Àl bon dret lo véns la forsa:

noos creuats van arribant....
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— «[Aragó!...»— '1 rey mes s' esforsa,

ab sos cavallers matant.

— «[Morir ó vèncer!»...—Cridava.

lEs mort son exèrcit braa!...

Tot sol encara pugnava....

mort à terra en Pere cau!...

Simón de Montfort ne plora,

fret al véurel, despullat....

negra llàgrima y traïdora,

jMalehit qui t' ha plorat!...

[Ay la terra catalana!...

prou que t' en recordaràs!...

;Oh Provensa, la germanal

fins ta llengua oblidaràs!...

Tots han mort en vostra ajuda...

jDeu los haja perdonat!...

Guardarà sa tomba muda
vostra santa llibertat.

La de nostra pàtria aymada
lo derrer badall ja fà....

Llibertat tan ben plorada,

iquí la ressucitarà?...

Albert db Quintana.
Juny de 1868.

LLEÓ AMANSIT.

Un que deya qu' havia servit al exèrcit francès contava la

següent (al dir d' ell) historia.

«Jo vaig tindré un gust quan servia à Alger, que 'm va ser

molt criticat; mes que jo vaig tirar endavant sens escoltarànin-

gú. Res, com tinch un geni tan \iu y so tan tossut! Figureuvos

que vaig comprar un lleonet de pochs mesos: crecft que 'n te-

nia tres ó quatre à tot estirar.

Va venir que '1 lleó 's va anar fent gros; però això sí. molt

manso.
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Lo capità 'm deya sempre que *m trobava:

—Mira Jan que aqueixa bèstia 't dona'rà un disgust.

Jo res; tossut com so, no mes perquè ell me 'hi feya la con-

tra, llavors encara hi vaig posar mes afició. Que hi farem! Cada

hu te '1 seu génit.

Veus aquí que un dia, tot passejant, me 'n vaig anar desert

en dins y, com sempre, lo lleó també 'm va seguir.

Feya una mitja hora que caminavam jo y ell tot sols, quan

de cop, veig al lluny un aràbe ell deya aràbe dalt de cavall

que venia cap à mi, y no se com va ser que '1 lleó tras tras hi

va y\... se 'm crospeix lo cavall y I* aràbe. Com que era un

moro no 'm va dolre: si hagués sigut cristià.... encara.

Quan vaig tornar, lo capità al saberho, lo primer que 'm \a

dir, va ser:

—Veus ja t' ho vaig pronosticar! Aquesta bestiola 't donarà

un disgust.

Jo vaig arronsar las espatllas, y al cap de dos dias ja no 'm

recordava ni del cavall ni del aràbe. Lo lleó 'Is va pahir per-

fectament.

No havia passat un mes, quan estant de servey. lo cabo 'm

va reptar y com jo sempre he sigut respostejador y ell tenia un

génit com la pólvora, va alsar la mà per darme un revés. Fill,

véureho lo lleó y crospirse M cabo, fou cosa d' un obrir y tan-

car d* ulls.

Llavors sí que 'm va dolre, y '1 capità que ja n' estava empi-

pat, va dirme tot rabiós:

—Es precis que això s* acabi: sinó un dia fora capàs de

menjarse tot lo regiment.

Comprengui que tenia rahó y vaig resoldre matarlo; mes

t.com?

Després de molt barrinar trobí la manera. Vaig fer un ninot

de cartró, lo vaig vestir de soldat ;com lo cabo. y '1 vaig om-
plir de pólvora y carn perquè ell sentis 1' olor ó sinó nos' hi

hauria enganyat,. Després gorneixo una metxa, la enganxo àla

sola de las sabatas del ninot, y un pich la tinch encesa, li

atio.

Plam! fa un bot y se 1' empassa; mes com que la metxa tra-

vallava, aixis que la bestioleta, pegava 1' última collada ;po-
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bret! com una granada va reben lar! Vam estar dos dias que tot

lo campament anava plé de pel de lleó.

A MA GERMANA CALINISE,

MOKTA LO 8 DE MAIG DE 1865.

Germaneta ben volguda,

Companyera de mos jochs,

Lluny, moll lluny te 'n has anada

Allà hont may se pont lo sol.

Nostron Pare que ja hi era,

Quant haurà sentit ton nom
A les portes de la glòria

T' haurà abraçada d' un vol.

Jo no he vist, no, ta partida;

Ni 1' d Deu siau dolorós

Que t* hauran donat els altres

T' he pogut donar tampoch.

üe santa anavas vestida,

De santa n' es ton recort:

Nisela, Niseta aymada,

Com me plau dir lo teu nom!

Jo t' ovir devant de Deu,

Dins l' eterna llum de goig

Que somiava nit y dia

La puresa del teu cor.

Ara j' has vist ma filleta.

La conexes mes que jo,

Pui{< que com una 's confonen

Les ànimes sense 'I cos.

Quant ella 'm faltà vingueres

Per compartir ma dolor:

Ma dolor cura no ha\ia.

Mas tú foreí mon conort.

Tú qu' havias sigut sempre

Com 1' àngel del sant consol,
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Saberes trobar lo bàlsem

Per la llaga de mon cor.

Ja en los cels te 'n ets pujada,

Dexant en la vall de plors

A tos germans qui te çridan

Sols per esplayarson dol.

Dexant hi à ta triste mare,

Que morirà de dolor 1

Perquè de la seua guarda

S :

ha enlayrat I" àngel segon.

Tots aquells qui 'I conexien

D* àngel te donan lo nom,

Animdla enamorada

De 1' Amor de los amors.

El maig de la teua vida

Passares sens cullir flors,

Que al cel tos ulls axecavas

Perquè t' entristia '1 mon.

Niseta. aymada Niseta,

Ton recort per mi es tan dols,

Que de la fel de la vida

Casi bé
;m trau 1' amargor.

Per 1' etern amor que 't guart

Te vull demanar un do:

Que sies com de ma mare

De mos fills 1' àngel segon.

Perquè en lo temps que transcorre

Per demés no 'n seran dos

Que s' afanyen à arrelarne

La fé dintre lo seus cors.

Germanela 'm sies sempre,

Companyera de mosjochs,

Niseta, aymada Niseta,

Santa en vida y santa en mort.

Barcelona, maig de IS li».

Victoria Pena de Amer.

(1; Dos mesos après nv aymada mare morí de dolor per la pèrdua de

ma germana.



— 100 —

LA GUERRA FRATRICIDA.

Era '1 temps de la guerra fratricida. Hi havia hagut la guer-

ra santa; al crit de Deu y Pàtria, tota la terra s' era alsada y
diu que als que hi morian se 'Is trobava en los camps de bata-

lla ab cara esplendent de glòria y rejuvenida, com si '1 somni

del just vetllés en sos cossos; mes ara estesos d' açi d' allà,

uns sobre d" altres, se 'Is trobava ab las dents apretadas y ple-

nas de ràbia sas fasomías y eran tots ells mostra de la ira ab

que lluytavan; y això que lalluytaerade germans ab germans,

y tenian la mateixa parla y uns ab altres se coneixian y tots

eran d' una terral També en eix mon, qui sols ab son enemich

natural, lo pecat, ne lluyta, ab la cara cap al cel ne fa '1 traspàs

de la vida, mentres que ja fa temps que 'i van succehint las

épocas en que la desesperació, 'Is odis y venjansas, trossejat

ben bé lo cor, van acabant ab los homes, ygermans ab germans

se fan crua guerra, y '1 principal enemich del homees lo mateix

home. [Qui sap si vindrà dia en que no 's conegui la vellesa!

Tristes dirho, mes àl' entussiasme de la primera guerra ha-

via succehit T odi de la segona, y V esperit de venjansa era I

que movia à pendre las armas. Aixís, Ramon, de noble cor y

ànima generosa, s' havia trovat en un dels dos exercits, con-

duit per sos companys, que ningú se 'n lliurava, y de bon ó

mal grat, tenia que sentir los gemechs d' una generació forta y

veure com anavan enduyéntsela las traidoras balas. Sols tonia

la ventatja de que alli al menys sentia la ramor del combat y

sàvia d' aliont podia venirli la nafra, mentres que en lo mon,

eisent mes cruenta la guerra, ni se sap qal es 1' enemich

nostre, ni d'ahont la mort te de venirnos.Sort que havia après

en la falda de sa mare, que 'I mai ab beso torna y qn* esta vida

es lo portal d' una altre eterna y perdurable: aixís y ab la fé

al cor y la ànima tranqolta, anava fent sa via. complint los

debers naturals y esperant la mort quan Deu fos senit de do-

narli.
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Lo sol que, naix avuy no tothom lo veurà pondres! La planta

mústiga, de tristesa ja pansida, un sol raig d' ell I" ha revifada

y torna à ésser hermosa y fresca, mostrant ja plena vida; los

aucells, així que I' han vist naixe, han entonat sas mes her-

mosas refiladas y d' un cap de mont al altre ha ressonat la

hermosa esfera, los boscos han espargit tota sa fragància; fins

las bestias s' han rejuvenit; sols 1" home, rey de lot lo criat, ha

de trovr qui en aquell dia la fi de sa \ida li duga. Lo sol que

naix no tothom lo veurà pondres! Fa dias que 'Is exercits son

àla planura y 's diu si avuy serà la batalla; de bon matí s'

ouhen timbals y cornetas y los oficials d' açi de allà van tras-

metent ordres, sens may pararne; Y enemich ocupa una ratlla

tant estesa, que son fi ni gens I' ovira. ^Qué hi fa? Ja hi ha

home per home y allí un dels dos trobarà la fossa; potser serà

una mare, potser una esposa, potser una filla qui aquell dia

versi aniargas llàgrimas, mes això ^qué hi fa? 1' ambició serà

satisfeta y si avuy ne mort un, menos nosa.

Quina diferencia, Senyor, quan jo sentia contar à ma mare

qu' en la vella guerra, las mares, en lloch de tristesa, rebian

alegria al saberne la glòria de llurs fills, morts per sa pàtria!

y los pobles escribian ab lletras d' or los noms d' aquells de

llurs fills que morian en la lluyta y tothom los honorava. Ara,

bé 's vol fer lo mateix; mes al bell costat de la que plora, per

entre mitg de la paret s' ou la rialla de la vehina. y si un nom
se vol escriure en lo llibre etern del poble, I' endemà se troba

esborrat y '1 llibre en mil trossos y serveix sols pera concriar

mes odis y venjansas. Ara 's mor sense glòria y s' acaba

allí sense nom; no d' altre modo, qui té sa coneiencia neta y

ha obrat lo be en la terra no tem que las campanas per ell ne

toquin y tothom li resi, mentres que 'I qui ha obrat lo mal,

voldria morir sense que ningú ho sàpigues, amagat y sense

nom, pera que no '1 bescantessin. A milers d' homes eran allí,

esperant una mort trista y desconeguda. De sople s' ohí

un terratrèmol horrible; la pols tot ho encegà, los crits y
soroll tot ho aixordaren; uns homes se tiraren damunt d"

altres y prompte la muralla de carn fou per un costal oberta;

iqué de crits y gemechs s' ohiren llavoras! la joventut, las

ilusions, las esperanças quedavan allí malmesas y perdudas
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y en va s' aixecava! los brassos cridant misericòrdia: T

exercit guanyador, ab sa set de venjança lot ho arrebassawi

y per damunt dels ferits, bon goig que 'Is fes mercè de la

vida, anava duyentl' estermini y mort sens may pararne.

Per quans d' aquells jovens en altre temps, per una sola

rascada s' havia desvellat llur mare fins donantne la pròpia

sanch pera curarlos, y havia llensal mes de mil llagrimas: y

ara ab una ferida oberta, mortal, estavan alli abandonats,

ajeguis en mitg la terra, revolcantse en son dolor, sense una

paraula de consol ni una cara amiga, sense una llàgrima que

caigués sobre son dolor pera donarlos la despedida. Ah ! era

horrible; cada home que jeya alli, de 1' un bando ó de 1' altre,

era una forsa arrancada à la pàtria, era potser sa glòria,

quan menos sa riquesa 1

Allí en lo camp de batalla, en un d' eixos reculamenls ó

avansadas que 'Is exercits donan, quedà eslés lo Ramon,

ferit, sens que ningú anés à ajudarlo y com à únich consol, la

trista esclamaciò que al veurel caure, lo del seu costat,

fugint, havia feta. Mentres tant s' ohia '1 terratrèmol de la

batalla, y sol, ab algun altre que gemegava, en aquell camp

de la mort, ab lo ressò d' aquella y 'I dolor de sas feridas. no

semblava sinó '1 qui ha abatut la desgracia, que sol y en

mitg del soroll del festí del mon , va morint de misèria y

angunia, trist y abandonat, sens una llàgrima tan sols de qui

fou causa de sa ruina. Poch à poch anà enfosquintse fins que

à dalt del cel los milers de móns vivents eomensaren quieta-

ment à fer sa via y ab sa rcsplandor pogué lo Ramon retro-

barne un perdut camí per ahont apartarse de tan negra tom-

ba; ferit, ab gran feina aguantantse. anava caminant, quan

trobà uns quans grahons y à dalt com si hi sentis pJon >

conversas; de grahó en grahó se 'n anà cap à munt, tra\

un reixat de ferro y quan fou à dalt, en mitg un tros de remo-

guda terra amarada ab llagrimas, hi \ejé dos Immens, anant

fent clots sens donar Y abast, pera tapar dolors nascuts en la

jornada aquella. Era lo fossar del poble vehi que s' anava

omplint ab sos fills propis, que un mal fat hi duya avans d-

hora; me* al menos, aquells en s;i desgracia podian johir-

jaure al mateix costat de km pans, mentres que 'Is deme<
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fills de tot 1' ample de la pàtria, ni la terra, quasi, semblava

que trobessin amiga; lo Ramon hi arribà, quan la batalla en

sas últimas estremituts tornà à acostarse; lo soroll ressonava

dintre 'Is cors, y las balas queyan ja frech à frech de! fossar:

tothom de dins restà esglayat; ni Ms morts repòs tenian; en la

batalla de la vida en los que sufreixen ningú hi pensa. Lo

soroll que Ramon feu ab sa espasa, tot pujant los grahons,

feu girar à una joveneta, qui al veurel ne fou tota trasmu-

dada.

—Maria li digué ell, mes no prosseguí perquè en sos

brassos hi vejè al seu germà , del exercit contrari, que vence-

dor y tot, com à molts d' altres, la mort no havia respectat

sas vidas. Llavoras comprengué tot lo dolor que en la seva

aymada devia nihuarne; s' apartàd 1

ella, per no feriria mesab
sa vista, y anà à un racó del fossar pera plorame tanta des-

gracia. Quan tot fou acabat, se n' hi anà Maria, 1
;

agafà per

una ma y li digué:—Vols desposarte?

Y muda y freda, sens esperarne resposta, se '1 endugué vers

la fossa que acabavan de cubrirne.

—Tols à una devem desposarnos. Y encara no acabava de

dir això, quan un granell de balas de canó vingueren d' assi

d' allà, xiulant per tot arreu y esmicolant fins las mes petitas

pedras; se senti un sol crit , mes fou horrible ; desprès tot

quedà mut pera res mes sentirse; mes diu que d' aquella

fossa remoguda encara, per lo esclat rnitg oberta , se vejé

una boira, que rodejada de dolors y llagrimas cap amunt va

enlayrarse portant dos. ombras, que de enemigas, lo bes d'

amich se davan; l' amor seguintlas las havia uniclas. Es cert

que en esta vida, fins que s' ha estat al mitg de la batalla y
per tots costats s' ha tingut de sufrir lo embat de la lluyla, 1

£

home no troba la veritable via, aquella que donantii 1- amor y
caritat degudas, lo fa gosar de la tranquilitat y pau que nos-

tra ànima deu tenirne. No's mort llavoras ab odisy venjansas,

ni ab las riallas que travessan la paret vehina; lo nom queda

escrit en lo cor de tot lo poble.

F. Maspons t Labrós.
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Fragment del drama

LO RECTOR DE VALLFOGONA.

La fama aixis ho pregona
\.... i jo sofrir? Res d' això.

Jo haig de fer riure, jo so

lo rector de Vallfogona.

Es un contracte qu* ha fet

lo mon ab mi, des del dia

en que per darli alegria

li escrigui 'I primer sonet.

I Si ha estat t'ms ara distret

ab ma musa juguelona,
com tot d' una se li dona
dol y pena? Bo ! }. Y això ?

Jo haig de fer riure, jo so

lo rector de Vallfogona.

Dolor que tinch per plorar

may en ma cara se pinta

operque una gota de tinta

«no torna negra la mar.»

Jo sols dech riure y gosar
,

jo la dech dl' à cada estona,

v encara que 'I mon me dona
tot lo fel de sa amargo
jo dech fer riure.... jo só

lo rector de Vallfogona.

Àhont tothom hi ve à gosar

Que hi fa un ànima eotrislida

Si es un hall pel mon la vida,

som al hall y hem de ballar.

Y balla sense parar,

y treu dansa à cada estona

y, per mes que la minyona
ho agradi à n' el ballado,

jo hi dech ballar, perqui

lo rector de Vallfogona.

Y en ball tan íalegador
qu' alabat) mil y ml
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si uns hi balian rams y cocas

jo hi ballo trosos del cor.

<iTens camas? Ets ballador.

t,Tens llavis? Rio una estona.

Jo 'u tinch, y I" ordre se 'm dona,

y puga I' ànima ó no,
jo hi ballo y rich, perquè so

io rector de Vallfogona.

Y no puch contar flagells

ni amargura de cap mena,

y si vull contar ma pena
{' haig de guarní ab cascabells,

y riuhen joves y vells,

y riuhen mare y minyona,

y encara que à cada estona
ine senti al cor la fibló,

jo haig de fer riure.... jo so

lo rector de Vallfogona.

Y haig de fer riure, sentint,

y haig de fer riure, parlant,

y haig de fer riure, plorant,

y haig de fer riure, sofrint,

y haig de fer riure, morint,
si abma mort passan l* estona

y. -i. mort, la Mort no 'm dona
per fer riure una invenció,
creuran que, mort. no so jo

lo rector de Vallfogona.

Fraderich Soler.

FONAMENT.

La veu potent d
! en Aribaa y los esforsos d' altres bons pa-

tricis que no volem anomenar" perquè alguns encara vihuen,
feren ressonar novament en nostra terra los acorts de la lira

d' Ausias March y ta valenta parla d'en Muntaner. No han
sal molts anys, mes la literatura catalana ha fet tan gran

cami que està a\ uy fermament arrelada y dona à I* estampa y
al teatro cada dia novas y mes flornlas mostras de sa potencia*.

> al ja posaren qüestió si la renaixensa catalana farà ó no
farà \ ia

;
ja està feta y grat sia à Deu.

-i hem de parlar ben clar. cal are fer esment del fons de
7
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nostre ésser y d^ la basa de las glorias calalanas; sols los grans
pobles poden tenir grans literatures y sols arriban à ser grans
los poblis que tenen sabias y robustas institucions. Que lo po-
ble català ha sigut gran dins de sa relativa petitesa en lo espay,
no hi ha qui ho duplia y si algú hoduptés, gue fassa nn pas-
seig per Catalunya, que fullegi nostra historia y lo duple s'des-
vaneixerà.
Quins foren donchs los fonaments d' aquell poder y aquellas

glorias? Quins son en lo dia d' avuy los motius de la major
prosperitat que Catalunya gosa sobre la generalitat de las al-
tras provincias? Quinas rahons espllcau V esperit de laborio-
sitat constant y de coratjosa empresa que distingeix entre lots

los espanyols als nostres paisana?
Estem fermament i onvensuts de que tots aquells que vera-

ment amin las planas ó las serras ahonl foren alletats, que
's trobin afalagats per la parla dolsa de sas mares y que go-
sian ala vista dels trajos que vejeren en sas impressions pri-
meras, voldran que 's conservi per sempre la pàtria catalana.
Com no volerho ! Se troban tan be dins de ella que si no ho fes

lo sentiment, la pensa los hi portaria.

Convé donchs que sapia tothom quinas son las causas ori-
ginarias d' aquellas glorias y d' aquesta prosperitat, y ja que
tant bons efectes nos han donat sempre, convé aixis' mateix
que 'ns apliquem à conscrvarlas ja que no sia possible millo-
rarlas.

No volem fer política de lluny ni d' aprop y per això no vo-
lem escriure quins entenem ésser los fonaments de tota socie-

tat: anirem donchs de dret à nostre objecte y parlarem sola-

ment de la organisacio de la família catalana, y 'n parlarem

perquè creyem trobar en ella la causa principal de las virtuts

que 'ns han produït tant gran be.

Lo pare de família, lo cap de casa. gosa en Catalunya auto-
ritat plena, ab lo ben entès de que, semblant autoritat no deixa

sens garantia als altres membres. Tot lo que la .família avansa
per lo treball, per h estalvi, per lo concurs de tots, reflecteix

sobre lo pare, l' amo de casa. Ell es lo mestre y lo cap de tol.

ell disposa dels bens en vida com millor li pla ii y à I' hora de

la mort se troba encara amo y duenyo absolut per disposar de
sos cabals com millor li apareixerà." En nostra terra, la pro-

pietat opté la plenitUt de son desarrollo ; I' home. no sols fa

seus los fruits de sor, treball, de son estalvi y de las empi

sinó que disposa del seu en vida y en mort ja que per efecte

de la llibert.it testamentària que li regoneix la lley pot trasme

tre sos bensà qui millor li sembla. Y com sempre, al costal de
la lley apareix la costum que de conformitat abella ve a com-
pletaria ydestruir las asperesas que DUgS tenir, a casa nostra

tenim al'coslat de la lley que permet al pare disposar dC

bens à favor dels estranys, la costum de heretar al primotf
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mascle, que à mes de trobarse universalment, admesa, està

sostinguda per institucions cómplementarias com son lo here-

tament preventiu, las substitucions pupilars y vulgars y al-

tres. No tenim la pretensió de donar ni sisquera una idea ge-
neral de tais institucions jundicas ; volem sols posar de mani-
fest las ventatjasde la liey y la costum principal ; la llibertat

de testar y la costum de heretar al fill major, basa à nostre

juhi del ordre, de la laboriositat, del respecte, del esperit d' es-

talvi y de totas las virtuts socials de la família y causa en re-

solució de la prosperitat y grandesa dels pobles.

Per resultat d' aquest sistema, cada cap de casa trevalla per

conseguir à copia d' activitat y previsió I

- aument de la pro-
pietat o P engrandiment de la botiga, de la fabricació ó del ne-

goci que eli mateix ha comensal ó que ha heretat de son pare.

Desitjós de passario ab son nom à la nova generacióab totslos

auments possibles, s
- associa ó acompanya aixis que ho permet

la edat al fill major ó aquell altre que per sas disposicions y
bona conducta s' en fà mes digne. Ab ajuda de las economias
qu ; ha fet durant ia joventut o de las que fà ab lo concurs de
P associat, va col-locant los demés filis de la millor manera
possible, assegurantlos una bona sort acomodada à sas incli-

nacions particulars y a las possibilitats de la casa y patrimo-
ni. Proveeix los minyons, aixis qu' han acabat la* carrera.ó
1' apreneníatje, del dot ó quantitat necessària per adquirir los

instruments de trevall indispensable^ per i' exercici de la

professió qu' han eseullit, s' estableixen en los pobles \ehins
ó en ciutats y vilas llunyanas portant per totas parts los hà-
bits de trevall y de virtut que adquiriren al costat del seu pa-
re. Perraaneixen las novas y 'Is fadrins en la casa pa\ ral

fins al dia de son matrimoni rodejant al pare
, y quant arriba

sa mort. lo fill que s
-

ha associat, lo hereu li succeheix tot na-
turalment continuant en lo exercici de las atribucions que
aquell tenia, sens que las personas que ab ell tenian tractes de

dcí >• adonin de la sua falta, de modo que. lo cop dolorós
que fereix à la família en las suas me< tendres afeccions, no
compromet en res ni per res los seus interessos ni '1 seu uego-
<i. Crebuen molts

,
per desgracia , que no convé , en interès

dels fills, deixar al pare en llibertat de disposar de sos bens y
per això pretenen que la liey deu assegurar als fills ia succes-
sió per igual al tot ó à la major part dels bens paterns. Y sol

succeir que los mes ferms partidaris d
- aqueixas doctrinas, ho

son també de ia intervenció de lots en los negocis de P estat.

-'iiitarem donebs à aquestos si do tenia confiansa en lo

pare de família per deixar à son càrrech P arreglo de sa casa

y la í ds fills /.com podeu lenirni per donarli partici-
pació en los negocis del comú y en los de la pàtria? Creyeu
que tindrà intel-ligencia y discreció per las cosas agenas", lo

qui no ha de tenirne per las propias ? L' amor paternal i no
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es millor jutje que la tutoria social? l'or altre part no pol pas

donarse una manifestació mes eloqüent de la llibertat civil

que la facultat de írasmetre los propis drets, y no lii ha d up te

de que la llibertat civil es atmesa y volguda "de tothom, tins

d' aquells mes enemiehs de tot grau de llibertat política.

Diran tal volta alguns que M sistema que defensem y que
per fortuna regeixen Catalunya te defectes. Voldrian donchs
un sol que no (^ ombra ? Als" ulls de tota persona de 861

ben segur que sempre seran mes los fills desobedients y iiial-

versadors que 'Is pares perversos, y al cap y à la fi vàl

que alguna vegada 'I pare -

s \ egi "obligat à "deixar son pa-
trimoni à un estrany (|u' sàpiga guardarlo y ben empiearlo,

que no que '1 deixi à un (ill viciós y corromput. Y si la llcy

dona motiu als fills de família per creure 's ab dret als bens

dels pares, afavoreix ab això lo naixement de totas las malas
passions y priva al pare de la autoritat que necessita per im-
posar la virtut, lo travall y 1' obediència.

Montes.juieu ha dit que la lley natural imposa al pare 1'

obligació d' alimentar à sos fills però no la de ferlos hereus, y
'1 sistema (jue tenim y defensem realisa al peu de la lletra la

bona màxima d' aquell gran escriptor. Això 'seonsegueix per

medi de la llegíÜma que la lley assenyala als fills y de la qual

no pot lo pare privaries sens justa causa y això mateix està

també assegurat à la viuda, que te la possessió dels bens del

marit difunt fins que se li ha retornat lo dot, si era rica y op-
ció à una quarta part dels bens que ha deixat si s* escau •

pobre.

Aqueix sistema, quals ventatges sols podem indicar, y que
com diguérem al principi va rodejada de moltas insütu ïions v

costums complementaries, dona a la família una organi-

robusta. inclina ais fills al respecte à la obediència y al travall,

los acostuma a confiar sols en sa* l'orsas propias y dona a!s

pares toia la autoritat que necessitan y 'Is medis de col-l<

à cada fill en conformitat à sas inclinacions , donantlos avans
dels coneixements necessaris y dels instruments v cabals que

per sa carrera ú ofici li convingan y capigan dins-ias possibili-

tats de la família, permetentli a cada hu segons sos mèrits

miar. Veritat es que 'I hereu sol resultarne moll beneficiat,

encambi te una major subjecció, deu aíemperar tots si

àlas costums deia casa payral, \ 's converteix en padrí \

paro de tots los germans desgraciats que sempre tron

[' escó de la casa paterna un reco ahont plorar sa dissort > en

los bens patrimonials una ajuda per comensar un nou b<

ó al mesos per socorre -as primeras necessitats.

0. Som i
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A LA FRATERNITAT LITERÀRIA
DELS POBLES.

Poesia qu' obtingué menció honorífica en los Jochs

florals de

Germans, los qui ab les testes de llor benevt ornades,
Anau davant los pobles mostrantios llur camí,
Los (|ui fets retreguentne de gè:ieres passades,
Dels avis en la terra sechs Ilors feys reverdi'

:

Los qui sentint del Geni la creadora flama
;

Lo bel! d* eix mon triantne d' un mon mes bell gaudiu,
Y ab veu d' ambat qui juga. ó ab buf de vent qui brama,
Cantau natura fera, cantaula com sonriu:

Senyors dels cors, qu' haguentne sa clau maravellosa
Feys naixe* à vostr' àrbitre lo gotg ó la tristor.
Per breus moments no os requi oir mig tremolosa
La veu enrugallada del pobre trovador.

En totes encontrades lo cant d' aucells ressona,
Per tot la primavera mantells de flors estén.
Lo llamp qu' ei cel envia per totes valls retrona,
Per tot son raitx benèfich la llum del sol encén.

De son passat les gestes los pobles tols admiren,
\ ab son recort nodrexen lo cor, v 'I tornen brau;
Per tot nasqueren béroes, per tot marlres moriren .

Fins té re orts de glòria lo poble qui :

s escíau.

Per tot té 'I cor del home secrets plens de misteri
Que. plau à lo poeta remoure v descolgar,
En les mes fredes platges també té Amor g« imperi,
Los pits que '1 glas congela Amor fa caldejar.

iNo -s -ert que tots preniu de I' ideal per guia.
Per divina] estela, lo bell, lo sant. lo ver?
Yqir es \n-!re deliri conexer i- armonia
Qu* aquests tres sers unintne los lliga en un sol ser?

jjte 's cert que la veu pura de vostra cantarella
Se leva enllà dels núvols com himne al Creador,
Mes dolça que la cànliga d- enamorada aucella,
Mes grata que de roses 1' embalsamat odor?
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«-•.No 's ceri qir ab la volada de vostre \oler ferme

Sortiu t d' aqueixa terra corren lot I' infinit?

Quan I' «'-perit s' enlaira ^qui pot signarli terme?
No pot feble matèria, sou reys del esperit!

Doneli> si lo vostre regne no te fites senya

Si fonts de poesia per tot brollen arreu,

Si i mon ens ve darrera seguint ^ ostres petjades,

Si embadalit escolta I' accent de vostra veu;

Seguiu la clara estela que M seny vos il-!umina,

Senyal misteriosa de I' alta missió,

bles que 'us rodejen donau sa llum divina,

No quedi un sol vilatje privat de sa claró.

hi fa que no us entengan los pobles tots à 1' una?
Vestit son les paraules qu' el temps ne destrueix;

Vendrà qui les esplique, quan l resplan leix la Lluna
Ab cèntriques onades la Llum tost s

- espargeix.

^No 's cert que la fal-lera de vostre seny s' afanya

arribà* à la cima y escriurehi vostre nom?
Donchs si lograu pujarhi à dall de la montanya
Lo nom gravat en ella lo llegirà tothom.

Axi '1 cantor d' Aquiies, axi Dant y Virgili

De la dilxosa terra que "Is va nodrir no son;

Mes gran es la llur pàtria, mes gran la llur famili',

Aquesta sou vosaltres, sa pàtria d* es lo mon!

niu, seguiu 1' estela que 'I seny vos il-lumina,

! misteriosa de I' alta ml
Als 'pobles que us rodejen donau sa llum divina,

No quedo un sol vilatje privat de sa claró!

iQüe Iii fa que 'I cos separe la mar ó 1' alta serra?

rs d' aliont se VQlia, los cors lots son germans:

Pera sembraria ditxa y
-

l be sobre la terra,

|Oh reys dels cors: doneu vos, donéuvos tols les mans!
Thum.vs FotTBXA.

LA CANSO DEL ROSSINYOL.

ITARS8 Ml LA TONADA
a la lona t/ran.

Aïli al- Establia

de vora '1 Portal
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Rossinyol hi canta
la nit de Nadal;

flor de lliri lliri

flor of' lliri blanch.

—«[.Perquè canlas ara
si plora !• Infant?

—Si canto v refilo

per aconhortal.

— Refilas y bressas

<,de qué està" plorant?

—Lo mon que tan ayma
I' ha anat oblidant;

los tres Reys son fora

los Pastors se 'n van,

si pastors lo dexan,
anyells ^,qué faran?

Auceïls de la Glòria

volem à acloràl

que 'Is homens no hi venen
la nit de Nadal.

Allí à 1- Establia

de vora '1 Portal,

Rossinyols hi can tan

si plora un Infant;

tant plora y sospira

que s' hi van posant.
Flor de lliri lliri

flor de Itiri blanch. Jacinto Yebdacubs.

Avans de concloure cal fer relació de moltas cosas qu' han
tingut lloch després de la impressió de nostres bons recorts;

primerament devem fer constar la publicació de 1' A lira pere-
grinació del venturós peregrí, per un estudiant de teologia, v la

de las glòria» de Nadal, per en Scinto Verdaguer: tots dos* de
Vich.

'

Després mes que sia breument direm los certàments v ;

ls

noms dels poetas catalans qu»1 trovant en llenga nostra hi han
surtit premiats. Aquests han sigut tres: lo de lasocielal bibliogrà-

fica Mariana de Lle.yda, en lo qual han èxit premiats En Joa-
quim Rubió y Ors. Na Victoria Penya. En Tomàs Forteza, N'
Antoni Molins, en Pere Palau y en Gonzalez de Quijano.— Lo
de la societat Lajoventut Catòlica de Rarcelona,é hi guanvaren
premis En Victorià Amer y Na Victoria Penya, v la de la Socie-
tat d ( Amichs del Pais de Valencià, en la qual En Rafel Ferrer y
Bigné, En Francesch Dbaeh y Vinyeta y

fn F. P. B. eixiren afa-
vorits ab los premis que sol repartir anyalment la dita societat.

Per últim, devem fer, mes que sia lleugerament, menció del
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èxit merescudissim y estraordinari que ha (ingut lo darrer
drama del popular poeta En Praderich Soler. Fins ara conta
las representacions per plens, y per las moltas bellesa* de
detall y conjunt ab que I' na sabut enriquir son autor es un
bon germà del altre beliissim drama del mateix autor Las eu-
rat del uius. Vingun unas qnantas obras dramàticas com lo

Rector de Vallfogona y '1 teatre català haurà fet en deu anys
lo que molts altres teatres no han pogut lograr en molla mè-
tirada de temps.

ERRATAS NOTABLES.
En la coleccioneta de pensaments polilichs, publicats I' any passat en la

pàgina «0, ratlla G. ;

', liont diu : « ab la tendència 6 la conslitució» etc,
déu dir : a ah la tendència d la reconstilació de I' autonomia catalana
En la pagina l>5 ban deixat d' estaraparse los ires pensa nts:

»La perpetuïtat de la família no impedeix la multiplica') d' fillas, perquè
los súbdits en la payral que. per tenir ja certa etat y -rr Bans d' enteni-
ment . saben dirigires per sí : poden per sa sola volunta! emanclparae y
contituir nova famüta; en qual cas y per tal objecte deuben percebir, dels

béns de aquella, la part que determine ó baja determinat lo pare.

En la família, no es sol lo poder del l'arc: ab ell coexisteix lo de la Marc:
aquell, lo varó. te especialment baix sa direcció" lo desenrotllament de las

facultats intclecluals y tfslcas de so- súbdits, perquè es lo $eny { lo cap, en
tots sentits, y la forsa deia família: sa companya, la dona, cuyda en
particular de la educació religiosa y moral dels últims, perquè es lo

la mateixa. Per só, toca també al primer quant tè relació ab tots los medis
indispensables pera acudir a las necessitats de la comunitat, més que
haja de buscarlOS fora d' ella: y, dintre de la mateixa, correspon a la

segona lo cuydado de coiservarios y distrlbuirlos. Lo pare té, sempre, a
son càrrecb tot allò que convé à la família en lo exterior perit
mateix li pertany sa representació: 108 rama de gobern de la mare són del

tot interiors.

Cas nacions sòn las lamilias de ta humanitat, ó, millor dit, constitueixen

lasdlversas é Inmedlatas personalitats de la o ran família humana. Per això,

lo veritable progrés polftich, lo rerilablé progrés moral
( y aqoesl sobre tol i

poden acoïtarlas, agcrmanarlas , cada dia més
;
però isborrarlas, may.*

En la mateixa pàgina 65, falta, à nvs, la primera part del pensament
final, qir es com segueix :

»L0 m itrimoni es V OrtgtD V basa de la família, es à dir, d' una perpètua;

lo que exigeix tlnga, aquell, una cualltat cooseroblant: la de ser indisotuble.

Per tal causa, no es Dl serà raay un contracte cm/, ja que, segons t.

principi- juridiebs, aquest |iót sempre desferse per vii'ttuo dissentiment dels

conirayents, que sols (entotrtgorl podria necess iplementd•
r aprobaciò d' altres que baguessen resultat, en lo conveni dlsolt, directa-
ment Lnteresc

Lo matrimoni es un contracte sagrat: et< op.)

in ba. a més, algun altra erradata, bè que pocjh Importaat, oora pre-
gressicamenle, jrr progressin intent; ussurpintlasfu y msurpai, per \uurpdM-
lashi > usurpat; heredUament, per turetament; tuctsori, pel i; us-

defruit, per usdefntyi; dihuen, per dnill••n, etc.

fi.
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FIRAS, MERCATS Y FESTAS MAJORS.

FIRAS DE CATALUNYA
Janer. 1 Artds, Pons y LaBisnal. « Amer, Manllou y Honclar. 1 Igua-

lada. 14 Sant Hilari. 17 Borja? de Urgell, Malgrat, Navata, Palamós. -

loni, S Quirse de Besora y Santa Pau. li» Besalú. 20 Arbueius, s. Feliu de
Pallerols y S Pere de Torelló. 21 Castelltersol 22 Espluga de Francolí y
Taradell. 23 Cervera. 24 Sort y Corvera. 25 Torrellas y S. Pol de Mar. Ifo-

vil'ti's. segon diumenge Tarrasa. Quart diumenge Pla.

Febrer. I Claramunt, Centella», Mataró. Molina de Rey, Calonge, Sant
Llorens dels Pitens y pohla de Claramunt. 8 Isona. 21 Figueras y Tortellà.

14 Crespià 25 Cervera y Santa Coloma de Carnós Mopiblu. Primer diu-

menge. Balsareny y diumenge avaris de Carnestoltes, Balaguer y Paiafur-

gell. Diumenge de Carnestoltae, Viladrau. Primer dilluns de Cusresma. Seo

de Urgell. Dijous segon de Cuaresma, Berga. Segon disapte de Cuaresma.
Cardona. Segon diumenge dr cuan-ma. Salàs, Capellades > "i tercer diu-

menge de Cuaresma villa de Carn i.

Mars. 3 Cardona y Sanin Colònia de Famós. 15 Alpens. MotibUt . Segon

diumenge, Manresa. Tercer disapte de Cuaresma, Calaf. Diumenge de Ps

Ripoll. Dimars de id. Bellpuig. Dilluns sant, (.uisona.



Abril, i Mayals. 5 Calaf. 15 Lleida. Cors, Pobla de Secur y Prades.

16. n v 18 Agramunt. 25 Castelló, Martorell. Selva y Verdú. 27 Sellent.

M S in Sadurní de Nova. 28. "29 y 30 Piera. Moni-ie*. Segon dia de Pasqua

de Resurrecció, Palafurgell. Tercer dia de idem. Perelló y Ntra. Sra. del

Miracle. Diumenge desprès de Pasqua. Arenys de .Munt y Tortosa. Dissapte

següent, Calaf Tercer diumenge desprès de Pascua. Tarragona. Tercer

diumenge v següent dilluns. Sabadell. Primer diumenge, Vidreras.

Maig." 1 Hostalric h, Olot. Tarrasa , Tàrrega, Perellada, San Feliu

Saserra v Villafranca del Panadés. 3 Vilaller, Agramunt. Torredembarra,

Figueras'y Vicií. 4y 5 Vilaller. 8 Calella. 9. 10 y 11 Alcarraz. 11 y 12

Badalona 13 San Llorens dels Piteus. li Tremp. 15 Arbucias. Balaguer,

Cardedeu. Palamós y Tortosa. 15 y 16 Torroella de Montsrí, Amer y Moya.

*1 Manresa *2 Llagostera y Pobla de Segur. 24 Molins de Rey y Tortellà.

25 Caldas de Malavella. Mataró y La Bisbal. 26 Palau Tordera y Granollers.

27 Sant Antoni de Vilamajor y" Santa Coloma de Queralt. 28 Artías del

Vall de Arnn. Si Molins de Rey, Copons y Arbucias. Movibles. Diumenge
desprès de Santa Creu, Tarrasa y Torredembarra. Dia de la Ascensió. Cam-
brils, Lleida Manresa, San Culgat del Vallés y Torelló. Diumenge desprès de

la Ascensió. Alpens. Dijous, divendn s y dissapte antes de Pascua de Pente-

costes. Tarrasa. Diumenge de Pentecostes. Folgarolas, Mataró y SanGinés
de Vilasar Segon dia de Pascua, Molins de Rey, La Bisbal y Guisona. Ter-
cer dia, Granollers y Mora de Ebro. Dimecres y dijous desprès de Pentecos-

tes, Palafurgell y Artías del Vall de Aran. Dissapte idem. Copons. Diu-
menge antes de Corpus Arbucias. Dia de Corpus, Vilaller. El 20 Vidreras.

Juny. - Sort 11 TSalardú. !3 Centellas, Santa Pau y San Celoni, i 5

Calonge. 24 Pineda y Tremp 29 La Bisbal, Tremp y Pons.

Juliol. 9 Arenys de Mar. 10 Santa Coloma de Queralt. 18 Calonge. 17
Malgrat. 19 Vilaseca. 22Massanet ..e la Selva. 25 Amposta, Reus. Torr ella

de Montgrí y San Salvador de Oló. flovibtes. Segon diumenge del mes. Es-
parraguera Tercer diumenge, Vilaseca. Vidreras.

Agosc. 1 Cervera y Prats de Rey. 2 Cervera, Mora dt- Ebro, Sellent y
Manresa. 3 Cervera, Massanet de la Selva y Pira. 4 Tremp. 9 Olot. 10

Agramunt. Arbós. Castelló. Espluga de Francolí. San Llorens Saball. Moya
y Riudoms. !5 Bàrbara. 16 Lleida y Caldes de Malavella. 11 Navata. 18
Bellpuig y Borjas de Urgell 24 Figueras, Prades , Ripoll, Solsona y Tor-
roella de Montgrí. 21 Olesa de Montserrat 28 .Manlleu y Montblach. 29 Gra-
nollers. Igualada, Torres de Segre y Pineda. 30 y 3t Alcarraz. Movibles.

Primer dissapte del mes. Prats de Rey y San Marti Sasgayolas. Primer diu-
menge. Sellent y Manresana. Segon dijous, La Bisbal. Quart diumenge,
Martorell.

Septembre. 1 Alcarraz y La Bisbal. 2 Granollers. 5 Monistrol de Mon-
serrat. 8 Balaguer, Calaf, San Culgat del Valle», Viella y Villamur. 1

1

Isona. 14 Almenar. Cardedeu. La Granadella, Torroella de Montgrí, Torto-
sa, San Sadurní, Salardú, Perelada y Santa Coloma. 15 Viella. 16 Bagà. 21
Berga. 23 Cassà de la Selva. 24 Barcelona. 25 Mataró. t8 San Llorens dels

Piteus. 29 Lleida, Hostalricb, Sampedor, Corsa y Vich. Movibles. Primer
diumenge San Llorens Saball. Primer diumenge y dilluns, Badalona. Segon
diumenge, Castelltersol. Tercer. Calella. Quart. Tortellà.

Octubre. 8 Viella. 10 Caldas de Momhny. 11. 12 y 13 Bellver de Cer-
dafia. 12 Arbucias. 13 Esterri de Aneu. 14 Besalú y Ripoll. 15 Campdevà-
nol, San Juan de las Abadesas, Vendrell, Ripoll y Verdú. 17 Hostalricb. 18
Figueras. Olot, Tremp y Villafranca. 23 Tarrasa y Alcover. 25 Mora la Nova.
28 Cardona. Perelada, Pons y Villafranca del Panadés. 29 Girona y Turbia.
Movibles. Primer diumenge desprès de San Miquel, Tarrasa. Segon diumenge
del mes. Alforja y Bràfim. Tercer diumenge. Palafurgell. Quart diumenge,
Tarrasa, La Bisbal y Manresa. Ullim diumenge, Altafulla y Pla de Cabra.



Novembre I Vilaller, Mayals. San Feliu Saserra y Seo de Urgell. I

Puigcerdà, Vilaller Pobla de Llllel \ Seo de Urgell I Guisooa, Vilaller,

Poblà de Llllel y Seo de Urgell, i Pobla de Lillet. 6 (Host. s sort \ Gande-
sa, li Amer, Cervera, Ullastrell y Solsona. II \ 22 Banyolas. 2:; Arbeca.
Centella* y Pons. &7 BOStalriCh. :tll Falset, l.allarnn.i. Manresa, Olot. Orgaj*

11 > .1 . Puigcerdà, Torà. San Feliu de Torelló \ Torroella de Montgrí. Movibles.

Diumenge després de Tots Sants, Tortosa . Vllarrodoaa j Selleat. Se-

gOfl diameoge, Gandesa. Arenys de Muní y San Oumti de Mediona.

Decexnbre. 1 San Feliu de Llobregat y Torroella de Montgrí. 4 Agra-

munt y Cardoe t. S Tarrasa. 8 Àger, Palafurgelr, Cardedeu j Sarreal. 13 Ar-

hós, Balaguer, Castelló, Hostalrlcb y Taradell. 21 Barcelona, Manes, Cervera,
Falset. Lleida, Hontblaneb, Olot, Villafranca. Tremp y Tarragona. 28 San

Llorens Saba! 1 .
2™ Pineda. MveiUet. Primer diumenge, Sabadell y Viladrau

y segon diumenge vila de García.

MERCATS.

Lo dilluns de cada semmana: Agramunt, Lleida. Manresa, Olot, Reus, San

Feliu de Llobregat, Tremp j Sao Martí Sasgayolas. Lodlmars: Arbós, Cal-

das de Mombuy, Cervera, Geruna , .Montblanc!), Seo de Urgell > Vicií. Lo

dimecres: Balaguer, Banyolas , San Celoni , Tarrasa . Torelló, igualada y
Valls. Lo dijous: Agramunt, Cardona, Figueras, Gerona, Granollers, Llei-

da. Manresa, San Sadurní de Noya, San Hipòlit de Voltregà, Vilaller, Pa-

lafurgeU, Mora de Ebro y Bellver. Lo divendres: Cervera, Balaguer, La Bis-

bal, Olot, Seo de Urgell y Torà. Lo dissapte: Balaguer, Gerona. Sabadell,

Valls, V ien, Igualada y Villafranca del Panadés. Lo diumenge: Artesa de

Segre, Badalona, Capellades, Ca tellà, Bsparraguera, Malgrat, Mollet, Moya,

Piera. Puigcerdà, Ripoll, Roda, Bubi, San Pere de Riudevitlles. San Quinti,

Sarreal, San Colgat del Vallés, Tarrasa, Sentmenat, Tortellà, Cali

Valls, Besalü y Bellver.— KBR.CAT8 extiuori>i>ahií.—ï8 de Juliol y 10 de

Novembre. Calonge.

FESTAS MAJORS.

Janer. 8 Tarrasa. 1" Vilanova. 20 Patafurgell. 22 Besalú.—Febrer.
li Sarria—Abril. 16 Tortellà. 29 y 30 San Ginés de Vilasar.—Maig 1

San Olnél de Vilasar. li Tremp. ït San Boy.—Juny. 5 Montblanrh. J4

Vilasar. ï!) Masnou. 30 Tamisa. Juliol. 1 Sabadell y Horta, i Vieti. |

Arenys de Alar. 20 Palafurgel. "'2 Masquefa 24 Lloret. 25 Monistrol de

Montserrat J
Reus. 26 Vendrell. S"7 Mataró. 30 ilortas de S. Bertran.—

Agost. 3, 4 y o Oarrlga, s. Bsteba Sasroviras , Tarrasa . s. Pere de Biu-

devitllcs. Alella y S. Feliu de Torelló. G S. Just Desvern. 1 Papiol 1 Riells

del Fav. in S. Feliu de Llobregat. 15 Gracia, Badalona. Montmeló. Marto-

rell. Corbera. Capellades. Brucli, Vallformosa, Cardedeu. Gelida. Corneli,

Tortellà. Amer. Hospitalet, üilaller
J

Manllleii. 21 Sil ullada

v Vallbona. 258. Genis. 2B y 26 S. Genis de Vilassar. VI S. ViCOM dels

Horts. -S Premia. 28 San Juan De-pi y Manresa. d» Ripollet y ,Villarram ,1.

—Septembre. -1 Torà. B Granollers. 5 Rubí. 1 Viladecans. B S. Andreu

de la Barca, Olot, Cadaqués. S. Adrià de Besos, Viladrau y Tremp, Piera.

II Cornellà. 14 s. Sadurní, s. Gerros) j Borta. II Tiana. 29 Basta c doma
de PanéS. 21 Tarragona \ Calella. -2C. Sellent. -0 sàrria y Molins de Itey-

Octubre. 2 BoatairacfeS. 10 Corts de Sarria. -4 y 2f Banyolas.—No-
vembre. !l Balaguer. |2S. Celoni. Palafurgell y Ta\a. '21 S. Marti. M
S. Climent de Llobregat. 30 S. Andreu de Palomar. Decembre. 11

Berga. Ti Pineda.



JANER.

Aquest mes té 31 düs.

Los dia* s' allargan

1 h. 10 ms.

i dime. >í<Cap d' art.
t dij. s. Macari.
3 div. sta. Genoveva.
4 dis. s. Tito bisbe.

5 diu. sta. Emiliana.

2) à las i) y58 m.
rfe /a ;ü7. Frets.

6 dill. >£t Los Reys.
Tjdim. s. Ramon de P.

8jdime. s. Eladi mr.
9 dij. s. Julià mr.

10
j
div. s. Xicanormr.

1

1

[dis. sta. Honorata.
12 diu. s. Arcadi mr.
iSidUl. s. Gumersindo.

© « las í y 32 m.
de la t. Plujas.

14jdim. s. Hilari bisb.

15|dime. s. Pau her.
1G dij. s. Marcelo.
lTdiv. s. Anton abat.
18 dis. Lac.de S.Pere
lí> diu. Lo dols nom J.

20 dill. s. Sebastià.

21 dim. sta. Agnès.

(S à las 8 y 39
m. deia nit. Gels.

22 dime. s. Vicens esp

13 1 dij. s. Anfós.
24jdiv. s. Timoteo.
ÍSjdis.La c.de s. Pau.
26 .diu. sta. Paula.
«"7 j dill. g. Joan Cris.

*8dim. s. Julià.

Qd las '.'

y 36 m.
de la l. Vario.

FEBRER.

Aquest mes té *8 dias.

Los dias s- allargan

1 hora 3 i ms.

l]dis. s. Ignaci bisbe.

13

diu t%n La Ca.mpe-

lkra.

dill. s. Blay.

dini. s. Rembert.

^àlasldylím
del mati. Neus,

dime. sta.Agueda.
dij. staDorotea.
div. s. Ricart.

dis. s.Uoan de Mata
diu. sia. Apolonia.

dill. sta.Escolàstica,

dim. Los7s.de Maria
dime. sta Eulària.

©a/asll y Hm
del mali. Vents.

dime. s. F.° de Sales,

dij. sta. Hartlaa.
div. s. l'ereNi•lasch,

dij. s. Benigne.
14 div. s. Valentí.

15 dto. s.Fausti.

10 diu. s. Honest.
1" dill. s. Rómulo.
18 dim s. Simeó.
19 dime. s. Mansuet.
20 dij. s. Xernesi.

(? d las My'Mm.
del mati. Revolt.

21 'div. s. Secundi.
22 dis. s Abili.

23 diu. s. Pere Damià.
24

j

dill. s. Mateu Ap.
25 dim. s. Tarasi.

20 dime. M. de D. de

Guadalupe. ' da.

11 dij. s. Leandre.

'as " « 31 m
del mati. Plujas.

28 div s. Ruff.

MARS.

Aquest mes té 31 dias.

Los dias s- allargan

i hora 43 ms.

1 1 dis. s. Rosendo.
2 diu. s. Simplici.

3 i dill. s. Hemeteri.

4|dim. s. Casimiro.

5Jdime. s. Gerasim.
6 i dij. s. Olaguer bisb.

d (a I y 3 i m.
' del mati. i avio.

Tidiv. s. Tomàs de A. i

8 dis. s. Joan de Deu. :

diu. s. Paciàb. de B. 1

10 dill. s. Meliton.

1

1

dim. s. Constantí.

|'J dime. s. Gregori.

1 3 dij. s. RodiMich.

li div. sta. Matilde.

_• Ú las 3» 37»?.

del mati. Núvols.

IS dis. sta. Madrona.
|

I fi diu. s. Heribert.
1~ dill. s. Patrici.

I8jdim. B.o salvador d'

Horta,

l!) dime. s Joseph.

20 dij. s. Nicet.

81] div. s. Benet, l'rim*

(Ta las ItíylHm.
de la nit. Vents

22 dis. sta. Deosracias.
23 diu. Beato J. Oriol.

24 dill. s.Timolau.
25 i dim. >{«La Anuncia.
26! dime. ?• Brauli.

XI dij. sta Lídia.

28 div. s. Sixto.

óè à la ! ;./ 3 m.
\de lo tarda. B. t.

29! dis. s. Bertoldo.

3oldiu./'./<-''is. ClimachJ
31 1 dill. s. Marcial.
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JULIOL.

Aquest mes te 31 días.

Los dias s' escursan

1 hora.

t;dim. sta. Leonor.

2 dime. LaVisitació.

3 à las II y 19
m. de la n. Bon t.

3 dij. s. Trifó.

4 div. s. Laureano.
5 dis. s. Miquel del S.

6 diu. s. Isaías.

7 dill. s. Fermi.

8 dini. sta. Isabel.

9 dime. s. Zenon.
10|dij. s. Cristòfol.

® à las l» ij íl in.

|9t. del mat i. Calor

11 div. s. Abundi.
IS dís. s. Fèlix.

13 diu. s. Anaclet.

14 dill. s. Bonaventura.
15 dini. s. F.nrich.

16 dime.il. D. del Car.

(T a las 9 y 1 m.
de la nit. Plvjas.

17 dij. s. Aleix.

18 div. s. Frederich.

19 dis. s. Vicens de P.
2<) diu. s. Elias.

21 dill. sta Pràxedes.
22 dim.sta. Maria Mag.
23 dime. s. Libori.

24 dij. sta. Cristina.

% a las 10 y 42
m. del m. Vents.

,2.ï

ui,

27
28
29
:

J
.<|

AGOST.

Aqnets ha i; 31 dias.

Los dias s
-

escnrsan
1 hora 30 ms.

div. [«S. Jaume,
dis sta. Ana.
diu. s. Pantaleó.

dill. s. N'assari.

dim. sta. Marta,

dime. s. Nen y Non.
dij. s. Ignaci de L.

div.s. Perey s. Fèlix

T ti lus 2 y'fàm.
de la t. Calor.

dis. M. \). dels An.
diu. Lal de s. Este.

dill. s. Domingo,
dim. M. D. de las N.
dime. s. Just y Past.

dij. s. Gayetà.
div. s. Ciriach.

@ ó las ï y 1 m.
de la t. J avio.

i is. fi. Roman soldat

diu. s. Llorens,

dill sta. Filomena.

dim. sta. Clara,

dime. s. Hipòlit,

dij. B. Eusebi,
div. >{< La Asunció.

(JT à las \ y 30 m.
del mati. i ario.

dis. s. Rodi.
diu. s. Lliberal.

dill. s. Joaquim.
dim. s. Mariano.
dime. s. Bernat.

dij. sta. Joana F.*
div. s. Sinforià.

dis.s. FelipBenieio.

% à lal y :í0 m.
del 7nati. B. t.

diu. s. Bartomeu.
•25 'dill. s. Genis.

96 dim. s. Ceferino.

27 dime. s. JosephdeC.
2S dij. s. Agustí.

29 div. sta. Sabina.

30dis. sta. Rosa de L.

3l diu. s. Ramon N.

£}) à las 3 y 57
//i. delm. Borrs.

SEPTEMBRE.

mes té 30 àias.

Los dias s* escursan

1 hora 46 ms.

2;

ildill. s. Llop.
•2 dim. s. Antoli.

3 dime. s. Nonito.

4 dij. sta. Rosalia.

5 i
div. sia. Obdulia.

6|dis. s. Fost.

© d las 9 t/18
'»!. de la n. Plvjas

7 diu. sta. Regina.

8 j dill. >J<Lo naixement
de la Mare de Deu

9'dim.s. Gregori.

i0
!

lime. sta. Pulqueria

11 lij. #. Jascinto.

12'Jiv. s. Leonci.
1

s. Eulogi.

!:is i y 19 m
i de la t. Vents.

1 5, liti. s General.

15 [dill. L. d. de Maria

16 dim. s. Corneli,

dime. s.Pere Arbues!
dij. s. Farriol.

div. Genaro.

20'dis. s. Eustaqui.

21 diu. s. Mateu evang

• d las fi y 00.

m. de la t. Trona.

2'2jdill. s. Maurici.

23 dim.sta. Tecla.

24 dime. ^<M.D. deM.
2ò|JiJ• «ta. M. a del S.

div. sta. Justina.

dis. s. Cosme.
diu. s. Weneeslau.
dill. La D. S. M. Ar.

30

2) à las 3 y 5 m
de la l. Vario.

dim. s. Geroni.
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OCTUBRE.

Aquest mes té 31 dtas.

Los dias s' escursan

1 hora 48 ms.

dinu'. s. Remí.
dij. L. Àngel,

div. s. Gerart.

cii?. s. Krancesch.

diu. <. Placlt.

dill.M. Ü. del Roser

@ à las 5 y il m.

del mati. Revolt,

dim. s. Ausust.

dime. sia. Briglda,

dij. s. Denís.

div. s. Fr.° doBorja
ilis. s. Xicasi.

diu. M. 1). del Pilar.

dill. s. Eduart.

(ff i las 6 y 18 m,

del mati. Bon Is.

dim. s. Calixt.

dime. sta. Teresa,

dij. S. Galó.

div. sta. Bdavlgis.

dis. s. Lluch cv.

diu. s. Pere de Alça
dill. sia. Irene,

dim. sta. ürsula.

Q i'i las i 1 y i m.
del mati. Vario.

dline. sia. Maria. S

dij. s. Pere Pasqual,

div. s. Rafel,

dis. s. Crispi,

diu. s. Evarist,

dill. sta. Cristela.

dini. s. Simóy Judas

T)a las \ly l!>

m. de la n. l•lujas

dime s. Narcís.

dij. i. Claudi.

div. s. Quintí.

NOVEMBRE.

Aquest mes té 30 diàs.

Los dias s" escarsan
t hora 16 ms.

dis. ^ Tots san rs.

diu. Los morts,

dill. s. trincmrol.

dim. s. Carles Bon'.

y :;:

FreUde la t. Frct.s.

dime. s. Sacarias.

dij. -. sever bitbe

div. s. Florenci.

ilis.I.os í ni. coronats

diu. Lo P de M. D.

dill. s. Andreu AM'l.

ilini. -. Mena.

(££ d las 12 ;/ fi"

m. de la n. Gebra

dime. s. Martí,

dij. s. EstanMau.
dis. -. Serapt.

dis. s. Bagenl.

diu. s. I.lpidi.

dill. sta. (icrtruilis.

dim. s. .Maxim
dime. sta. Isabel It.

dij. s. Fèlix de V.

©; àlas'\ y íli m.
del mati. / cnls.

div. La Presentació

dis. sia. Cecília.

diu. s. Climent
diu. sta. Flora.

dim sia. Catarina.

dime. s. Conral.

dij. s. Primitiu.

} <i las S y 22 m.

del mati. <,rls.

div. s Gregori.
(li- s. Saturní.

diu. s. Andreu.

DKCEMBRE.

Aquest mes té 31 dias.

Los dia- -' esconaa 10
m. lins al dia 11.

dill. s. Eloy.

dim. sta. Bihiana.

dime. s. F." Xavier,

dij. sia. Bàrbara.

d las \ y 29 m.
del mati.' Vario.

div. s. Sabas.
• li- - Nicolau de B.

diu. s. Ambrós.
dill. ^ I.a l'urísima

dim. sta. Leocadia.

dime. M. D. Loreto.

dij. s. bamàs.

(Q,rt las lli// SM.
de la n. Plujós.

div. s. Sinesi.

dis. sta. Llúcia.

diu 8. Pompey.
dill. s. Eusebi,

dim. sta. Alhina

dime. s. Llàtzer,

dij M. D. deia 0.

di\ . s. Nemesi.

9 a las (i y ')8 M,
de la nit. ilon l.

,ii- - d. de Silos.

diu. s Tomàs, ffWTÉ

dill. s. Senon

.

dim. sta. Victoria

ilmie -. Pel fi.

dij. £ NviHL.

dh - ístere.

" las 4 «
m. dl la t. m

LI

dl-. -. Joan ap.

diu. Lo- knocents.

dill. s. Tomàs C.
.hm. I.a T. des. Jau.

dime s. Silve-tre y

-t i Coloma.



BONS RECORTS.

Comensanl est article, com tenim acostumat, parlant de las

obras que's son publieaiias, devem ferho donantnos I

1 enhora-

bona. Lo erudit y seient bibliotecari de aquesta Universitat, lo

mestre en gay saber En Marian Aguiló, ha comensal à pu-

blicar sa Biblioteca calalana d' obras triadissimas que han de

ser molt profitosas per 1' ensenyança dels joves y entreteni-

ment de savis filólechs. Ja de temps s' esperava est bell aplech

en lo quin devia figurarhi lo ja may com se déu alabat Tirant lo

blanch, que diu Cervantes en son inmortal Quixot; y ab lo dit

llibre de cavallerias, lo Génessi d'escriptura 'aquest baix la

direcció d' En Miquel.V. Amer), los Feyts d' armes de Catalunya,

de Bernat Boades, y la Crònica del senyor rey En Jaume lo con-

queridor, ab ests quatre llibres s' es comcusada la publicació.

Sabem que darrera d' aquests ne vindran d' altres almenys

tan estimables y, potser, menys coneguts. No - ns cap gens de

dupte de qu fi la publicació de ditas obras ab l' imporlanciaque

ja tenen d'ellas mateixasylaqueademésli donaran laseruditas

notas y comentaris judiciosos que ben segur las il-Iustrarau,

seran prou per esvahir moltas preocupacions qu' encara viuhen

entre certa gent sobre la veritable vàlua de nostra literatura, y

qne, ademès, ajudaran beu be à ferereixe 1' amor à estudiar-

nos que ja comensan à tindré los de fora casa. La mes coral

enhorabona, donchs al director y al editor (*) d' tal publicació.

(*) La estampa ps à carrech del conegut editor N' Àlvar Verdaguer, y en-

cara que traclantse de dit senyor, sia per demés parlar del bon cust y acert

de la edició, ab tot volem dirli que à nostre juhí, es de lo millor y mes prò-

piament apariat qu« ha eixit à Barcelona.
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També han eixit Lo Rondallayre (segona sèrie), d' En Fran-

ciseo .Maspons; Lo Coronel d' Anjou, d' En F. P. Briz; Lat Or-

fnnas d' mare, d* En J. d' Argullol; lo volum dels Jochs florals;

Los camps y '/s prats (traducció del francès) y On pomel de

margaridas y lo Niu d- abellas, aplech d' epigramas donat à

llum per En Constantí Llombart (Valencià.)

Ademès estan per surlir Las venjansas del rey Pere, d' En
F P. Briz; un aplech de poesias d' En F. Ubach: Cants de ma
terra, d* EnJ.F. Sanmartin, (de Valencià;) un «Llegendari» per

Maspons, una col•lecció de poesias de Na Maria de Bell-lloch

titolat Salabrugas, y una Revista publicada per un lletrat que

al present s' ocupa travallaut en una escollida biblioteca.

També à la Ilabana s' ha estampat un volum de poesias ca-

talanas del difunt poeta En Franciscc Camprodon.

Y ara que parlem de revista, nos oblidavam d' esmentar que

segueix pnblicantse La Renaixensa, y qu' enguany ha eixit à

Mallorca un perlódich bilingüe ab lo títol de «Revista Ba-

lear.» En lo nombre XIII d'est darrera havem vist un notable

travall del catedràtich y mestre en gay saber En J. LI. Pons

sobre las poesias d' En Bartomeu Ferra, travall del quin nos

prenem la Hiverlat de traduhir los següents trossos:

«Condémpnel en hora bona (à En Ferrà) 1' esprit erróneo

d* unitat hispànica, condémpnenlo las escolas cosmopolitas:

feréscanlo 'Is idólatras de la maltractada llengua de Cervan-

tes; ni uns ni altres faran cosa que conlribm-íea à esborrar

las narracions poélieas, los sentits cants lírichs (,ue ou y

aprèn embadalit lo poble de Catalunya, ni à enfonzar en I' oblit

lo teatre verament nacional allí fundat, ab sos dramas, sos aC

tors y son púbüch cada cop ab mes dale per aplaudir sos cos-

tums y passions rectamenl interpretats.

»

«Mes no podia traduhir en un idioma exlrangtr (permetis la

frase) los sentiments íntims nascuts al escalf de sa llar, las ob-

servacions locals, los costums típichs dels barris de Palma.

Tot açó posat en castellà semblaria tan exolich com los acu-

dits del Perxrl de Màlaga expresats en fiances, ó com Quixot

•ó Ms Romansos del Cid en frases mallorquina-.»
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«Ideas y frases naixen plegadas: plegadas ileuhen florir. Per

co s coneix la disloeaciò en las obras literarias concebudas,

diemho axis. en un idioma y expressadas en altre: defecte que

's veu en los \ersos llatins de uostres avis: causa de la fredor

poètica dels que componia vint anys enrera en castellà, pocas

vegadas castís, la joventut estudiosa de las Balears y Cata-

lunya.»

Mes ne traduhiriam si no 'ns manques espay: yaixis reco-

manem I" article à nostras llegidors com à cosa que :

s mereix

posarhi esment.

Los il-lustrats critichs francesos MM. Pau Meycr y Gasto

Paris, que tantas vegadas han tractat ab detenció del nostre

mobiment literari en las columnas de la Retue d'histoire et de

litterature» d'algunas obras catalanas, entre ellas las Cantons

de la terra, Lo llibre uels poetas y algunas altras, enguany en

la nova revista que baix sa entesa direcció veu la llum à Pa-

ris ab lo títol La Romania, també s' han ocupat ab favor de Lo

Rondallayre d' En F. Maspons.

També en la revista provencala que surt à Montpeller ab lo

titol Re>:ne des langues romanes, s' ha parlat so\int de nostres

escriptors y fins d 1 algun de nostres poetas se n sòn publicats

apreciables travalls en vers.

Aixís mateix en una nova é interessantissima publicació

italiana L'nUi e raconü del popolo italiano, pubblicali per unu di

D. om;>arel!i ed A . I)' Ancon, se fa cita y relació moltas vega-

das de la obra del Sr. En Manel Milà •Romancer il lo » y de las ja

citadas «Cantons de la terra n.

En los teatres s' han representadas moltas comedias cata-

lanas ja vellas las unas, y bona cosa de novas que han sigut

quasi totas ben aplaudidas. Contents ne som de lo que hi ha;

mes, pensant que no 's fa tot lo que 's podria, almenys, en lo

nombre d' obras, à causa del exclusivisme de que sempre 'ns

havem plangut, no podem menys, d' exclamar: ;llàstima que
certs homens estimen mes sa personalitat que I' art y la pàtria!
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II.

Los Jochs florals s' han celebrat en lo salo de la Llotja co-

mensant ah un discurs d' En J. de Eelame.ndi, president del

consistori, al quin segui la memòria del Sr. segretari En J. Co-

roleu, desprès s' obrí '1 plech que acompanyava la poesia

mereixedora de la flor natural. y llavors fou cridat Bl Frederic

Soler sòn autor, (|ui feu regint de ia.testa à la senyoreta Na
Maria Uumbert, sa cosina. Los títols de las poesias premiadas

y 'Is noms de sos autors, son los següonjs:

Flor natural: «Lo Haster del Esquirol,» d' En F. Soler.—En-
glantina d' or: «La jornada del Bruch,, é* Eo F. l'bach.

—

Pri-

mer acccssil: «La naixensad 1. En Jaume de írago, dit lo conqueri-

dor», d' En P. d« A. Penya.—Segon accèssit: «Lo compte Barà»,

d' En F. Pirozzini.— Viola d' or y argent: no s' adjudicà.—Me-
dalla d' argent oferia per la Depntacin de Girona: «,i Marian Al
varez», d' En J. Martí.—Meda llò d- argent ofert per la Deputa-

ciò de Tarragona: «Fruylòs en las arams, d / inartre de Tarra-

gona», de N* Antoni Bofarull.—Medalla d- argent oferia per la

Deputaciò de fJeyda: Romans novament Irtdel tercer v/i que sofrí

la ciutat de Lleyda /' any !6í'i», d' En F. Corbella y Ramos.—
Accèssit: tta gran defensa de Lleyda>,, d' En J. Marti —Medalla
d' aram oferta d la millor novela per /• iteneo t'n tala: no s- ad-
judicà.— íccessits: «/.as Orfanas dc7nurc», d' Kn J. d

4

Argullol.

—«.Lo Caragirat», d' En J. Marti.— l'rol d'olivera ofert per «La
Jove Catalunya» y medalla d ( or d la millor memòria sobre /' ora-

tòria catalana sagrada, ofrena d' un Sr. Prebere: no s' adjudi-

caren.

Per acabament de la festa, lo Sr. mantenedor En Weneeslau

Querol llegí una bella poesia, que 'ns recordà la magnifica I a-

lenciay Barcelona d'EnTeodor Lloreule, en la que parafras-

sejà molt be los Ires mols de pàtria, fé y afRor,qne son lo le-

ma del consistori. Donem I' enhorabona à dit Sr. per aquesta

innovació tan felisment comnnsada, desitjant que tols los qui 'I

succehiràn en aquest encàrrecn ho fassan tan bis com ell.

Una cosa hi hagué en la festa d1 enguany que 'ns admirà

molt: l'escut d' Espanya juntab altres de torras y lleons dis-
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tribuhits pel saló. <,Quo hi tè que veure at,ó ab la nostra festa?

«jPerqué tal inno\ació? /.Que
;

s tractava d* alguna cosa caste-

llana? Si algú : ns diu qu -

es espanyola, li aconsellarem que la

generalise mes fentla europea ó millor cosmopolita, y, en

aquest cas, posis al mig de la sala la bola del mòn.

Pér lo demés, la festa s' es feta ab major lluhiment,si es pos-

sible que 'Is altres anys. Llàstima gran que no s' hajan po-

gut otorgar totas las joyas: mes això que no es res nou, no 'ns

admiraria tant, si no fos que no s' ha trobat cap poesia digna

d' accèssit a la Flor natural. Y es d' estranyar tant mes, quant

lo mateix Consistori ne menciona dos per quasi mereixedoras

de premi; donchs si ab unas pocas esmenas mereixen premi

1' any vinent las poesias Bell viure y Gultemberg ^com se pot

compendre que no hajan merescut enguany ni accèssit? ^Per

ventura en la secció hont hi concorren mes obras, hi ha ha-

gut menys inspiració? ^,Es probable que se n' hajan trobat mes

de bonàs entre quaranta, trenta ó vint que no pas entre duas

centas? Nosaltres respectant lo juhí del consistori, tenim de

creure que si, per mes que açó sia pressagi trist, tristissim per

1' escola y causa novella catalana.

Y, ara que ve à tom, no podem menys de rospondre encara

que sia ab pocas paraulas à lo que deya La lmprenta lo dia 28

de junol del present any: se queixa de que 'Is poetas catalans

no canten lo present ni I' esdevenidor y si sols lo passat. En
això no està acertat lo diari. Se canta lo passat mes que altra

cosa ^perquè? Perquè tot poeta català canta à Catalunya men-
tres Catalunya fou independenta, il-lustre y tingué vida prò-

pia. De Felip V ensà, ^qué significa aquest nom barrejat, con-

fós, petjat per lo nom d' Espanya?

Emperò ab tot y això, encara no es veritat lo dit per La lm-
prenta. Llegesca 1' autor del article en qüestió los volums dels

Jochs florals, é hi trobarà alguns travalls en vers y prosa que
no cantan lo passat solament, alguns travalls que fins han me-
rescut malas ulladas de certs esperits rutinaris y centrali-

sadors.

Nosaltres creyem qu' encar se canta poch lo passat: may un
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poble es mes valeul y temible que quan cerca la justícia ó re-

veoja de greus antichs, armat d' un bon recort <le sa passada

historia. Per altra part 1' esdevenir que podrian cantar los

poetas catalans, taropoeh los hi deixarian cantar los mantene-

dors ni la mateixa Imprcnta.

Han celebrat son certamen 1* Acadvmia bibliogràfica mariana

de Lle\d;i y I' ./ssociació aríislica y literària de Girona, donant

per resultat duas poesias catalanas agraciadas ab premi y al-

gunas altras ab accèssits y mencions honoríficas, que guanya-

ren los Srs. Amer, Forteza, Marti y Llansó, Mateu, Molins, Pa-

lau, Flaquer, Pastor, Aicart, Pi, Roca y Ubach.

La societat d' Amichs del país de Valencià, ha celebrat son

acostumat certamen anyal, en lo quin se dona una flor de ta-

ronger al autor del millor romans histónch sobre algun fet de

la terra valenciana, guanyant enguany la joya en Francesch

Pelay Briz ab son romans «Dalmau Cruïlles».

També (mes que algú hi donga interpretació de mala lley)

volem que constè un fel, y es la decadència marcadissima que

s' observa en los volums dels Jochs florals y aixis mateix en

los d' altres certaments que 's fan fora de Barcelona. «jEs que

la sava poètica s' estronca? ^Es que 'Is consistoris no 's com-
pongan de personas (totas ellas digníssimas) emperò cegadas

tal volta per un gust literari no com cal? Son preguntasaques-

las que nosaltres dexarem sens respondre, contentanlnos ab

planyens dels resultats que avuy donan los certàmens açi a

Catalunya, resultats que, sinó cambian, duran la mort à la

nostra renaixeusa. ^Qué fan, donchs, los que poden rejovenir

aquest estat malaltís de nostra literatura pàtria? &Qsé fan,

donchs los joves de mes profit, entussiasme y catalanisme,

que no se 'Is veu eixir gayre? ^Es que no lluytan? ;Bfl que no

tenen sort? ,,Ks que ja desenganyats se retiran? Si aixis fos,

nos atreviriam à pregarlos que no 's donessen per vençuts:

los vents cambian, y 'I llevant d' avuy, demà por ser tramon-

tana. Dèu no 'Is ha donat 1' enginy per satisfer son amor pro-

pi; cal que contra vent y maror travallen y ab fe lluylen. No

sempre 'Is mes afortunats sòn los millors. Aixís, donchs, es-
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perem d' ells lo reviscolatge d' aquest ensopiment que s' es,

per dissort, amparat de nostra bella renaixensa. <,Quí sòn

aquests? Molts que no han sigut llorejats encara: molts que fa

temps han rebujat la lluyta.

També devem consignar, tractant dels certàmens, que La
Jove Catalunya, donà una vetllada literària en obsequi dels

poetas premiats en lo dels Jochs florals. Ab esta y la que acos-

tuma à fer per sa inauguració, sòn duas las festas que ab molt

lluhiment celebra dita societat de la que -ns creyem ab dret d*

esperarne grans cosas, atès I' enlussiasme perla pàtria y 1' art

que domina en la majoria dels joves que la componen.

Y à propòsit de Jochs florals, 1' any 1867 sent president del

Consistori *N Marian Aguiló fou aprobada una reforma de llur

reglament: semblava del cas que tots los adjunts haguessen

un exemplar d' aquella reforma, tant mes quan los votants no

constituian pas la totalitat, ni majoria dels adjunts (cosa que

deuria ser observada y disposada, donchs no es pas gayre re-

gular que vint ó trenta imposin la Uey à 200), ab tot com no hi

ha article que fixe lo nombre indispensable per ser majoria,

tots los adjunts acceptaren sens protestar tal reforma, y que-

daren esperant lo dia en que 'Is fora coneguda. Fa o anys que

s' esperan y aquesta reforma no s' es publicada encara, per

mes y que 'Is adjunts han acordat ja dos vegadas sa publicació

inmediata. ^Estàn destinats donchs los adjunts à veures regits

per lleys desconegudas? ^Se deixarà de publicar, contribuint

y no poch al desconcert que alguns cops s' ha apoderat del

bon régimen de la institució? ^Es que 's va fer perquè 'Is

segretaris de tots los Consistaris s' hi recreessin lleginlla à casa

seva à la bora del foch en las llargas vetlladas d' hivern? Res-

posta voldriam à tot això: mes si triga tan à venir com la pu-

blicació del trevall de que 's tracta, no 1' esperem fins 1'

any 78.

Aquest es lo primer any en que 's te de donar lo premi quin-
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quenal, à la millor obra catalana ja estampada: lo actual con-

sistori serà donchs lo primer en posar en planta una de las

reformas mos importants de las que 's notaren I' any 1867.

Sent d' aquell consistori algun dels set mantenedors actuals

esperem ab motiu just y fundat la tan desitjada publicació de

las reformas.

UI.

Barcelona ha celebrat per espay de vuyt dias las festas de la

Verge de la Mercè. Molt bellas sòn estadas y molt utilosas,

mercanüvolament parlant, per nostra ciutat; emperò, sens

voler fer greuje à la sobirana Regina del Cel y terra, creyem

que hauria sigut mes propi celebrarlas per la verge martre la

catalana Santa Eulària, vertadera patrona de la nostra ciutat:

per lo demés, sols tingueren de calalanas la col-locaciò del

retrato d' En Viladomat, los chors del nostre primer músich

verament català En Joseph A. Clavé y la copia del inspirat

ampurdanés En Joseph Ventura.

^Quin dia '1 poble de Catalunya y sas corporacions tindran

prou amor patri per vestir totas las cosas al estil de la terra?

MORTS.

Lo sabi catedràtich de metafísica en esta Universitat En

Xavier Llorens y Barba, es mort. Era un català de cor com no

'n corran avuy dia, y modest com vertader savi; menyspreà

tot lo que podia donarli fama, com es lo pertanye à corpora-

cions, y publicar escrits; ab tot, son ver catalanisme triomfà

de sa modèstia, fentli acceptar lo càrrech de manlenedor en

los Jochs florals de 1871.

També ha passat à millor vida En Marcial Busquets autor

d' algunas comedias catalanas.

(Dèu los tinga en sa santa Glorial
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LA CANÇÓ DELS MARINERS.

Be porà dir alegre

Que te un tresor

Aquell qu' haurà la filla

Del vell patró

!

Los anys de la donzella

Son quinze flors

Que coronan sa testa

Vessant olors i

Sos cabells que lluhexen

Ferits pe '1 sol

Son negres com les ales

De vell voltor

:

Del blau del cel prengueren

Sos ulls color;

Sos ulls com la mar blava

No tenen fons.

Donzella marinera

De cantar dolç,

No vullas à la cala

Dexarnos sols;

No fuges de la platja

Ni per un jorn,

Que perdrem si t' allunyas

L* estel del Nort.

Si moros may veniu
No tengas por.

Que prou sabran salvarte

Los pescadors :

2
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T" amagarem , si venen,

Com un tresor

Dins la cova mes fonda

De Formentór;

Ardits contre M morisme

Lluytarém tots

Mentres pe 'Is cims lo güayta

Hi encendrà fochs;

Llaugérs cap à la cala,

Sonant lo corn,

Vilàns vendran depressa

Bronzint pe '1 rost.

Com seran fuits los moros,

jAy, ab quin goig

Te trauran de la cova

Los pescadors I

—«Ja qu* heu salvat ma filla,

Dirà 'l patró,

Mariners de la cala,

Jo la vos don.»—

Y à la platja fent rotllo

Tirarem sorts....

Qui guanyarà la joya,

Deu meu, quin boti

Be porà dir alegre

Que te un tresor

Aquell qu' haurà la filla

Del vell patró 1

Ramon Picó t Campamar.

Juny 1812.
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ACU DIT.

Lo tren d' un camí de ferro anava à tota forsa.

De cop lo fogonista veu plantat al costat de la via à un pa-

gès que feya senyas. Creyent que hi havia perill, atura la

màquina.

—^Que hi ha, bon home? pregunta al pagès.

—No hi ha res, no tingueu por; no mes vos he cridat perquè

'm deixesseu encendre la pipa à la fogaina.

PLANYS D UN' OMBRA.

Traducció d" una poesia de Carles Lafont.)

Del negre fons de ma presó,

des de la tomba hont ficat só

dessus V herbey, mut, traspostat,

ombra invisible ne só eixit,

cap al dols lloch vaig tot seguit

hont ne deixí lo mes aymat.

Jo 'm vaig ficant per las drcsseras

plenas de sahuchs y gavarreras,

de violetas y de menta;

la lluna surt al horisó

de ple donant à ma maysó

que cada jorn m' es mes plascenta.

Parets y clossos són coberts

d' euras y de gessamins verts

de los quins jo arreglí las brancas;

y tot passant, lo ventet fi
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de la nit, al herbey d' aqui

llansa munió d' estrellas blancas.

Eutre las vigas del teulat

los aucellets hi han niat:

jo los hi trob', que 'Is salve Dèu!

Agna, jo passo poch à poch

aquest llindar, ja trobo '1 lloch,

vetam aquí als peus del llit teu.

Tú dorms en pau: per tos ulls closos

fan giravolts somnis joyosos:

be ho diu lo teu rioler dormir.

Ay trist de mil feslos marxar

per poder veurem y escoltar

totas las cosas que t vull dir.

Recordat be del jorn traydor

en que, ab lo cor brusant d' amor

en los teus brassos vaig morir,

tú vares dirme: «Mon dols be,

si tú te 'n vas, jo me 'n iré;

faig sagrament d' ab tú seguir.»

No cregui pas lo jurament;

emperò ab tot menys tristament

l" ànima meva alsà son vol;

jo 'm deya aixis: «Ella viurà,

però à plorar sovint vindrà

sobre ma tomba lo seu dol.»

Y be, tres mesos son passats

que los meus ossos frots, glaçats

jauhen en lloch que ningú <Vita;

y. havent passat tanta jornada,

no has vingut sols una vegada

à mon carner à fer visita.

Mentres que mos astruchs vehlns



à damunt seu tenen jardins

hont mils de plantas hi floreixen,

jo aquí llanguintme en 1' oblit som,

y ja las lletras de mon nom

las follas herbas las cobreixen.

Y qu' esdevé? Ay! que admirat

d' aixís trobarme menyspreat,

tot hom qui passa me ' insulta.

«Est mort d' aqui> me van dient,

no degué aymar de son vivent,

perçó sa tomba n' es inculta.»

Digas, est reny me 1 sò guanyat?

Tú que saps be la veritat,

tú 'Is la deurias fer entendre.

A baix al mon quin home ha nat

que tant com jo n' haja estimat?

Hi ha hagut un cor que fos mes tendre?

Jo prou d' amichs molts n' he tinguí;

però ben just es que de mi

tota memòria hajan deixada:

del jorn que ab tú me vaig casar

ma pensa tost los va deixar

per ser de tú sols ocupada.

Ells tenen dret, donchs, d' oblidar;

mes perquè tú 'Is has d' imitar,

tú, mon sol be, la flama mia?

Recort piadòs de tú esperi

sols per qui ets tú, desprès per mi,

per mi que à tots prefert t' havia.

Viu ben felissa, ja m sap be;

però ^algun cop no pots també
visitar esta creu d' açi?

<,Vindré no pots qualque vegada
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à ferli entorn una enramada

de gayas flors de mon jardí?

Cor generós Dèu t' ha donat;

may à los planys del malhaurat

es la teva ànima tancada:

podrà ser que aquest noble cor

sols sia fret per la tristor

del espòs de qui ets tant aymada?

No cregas, no, que al vas ficats

los morts hi dorman deslligats

de vostres llassos y fal-leras;

ells ploran ço que Is han llevat,

ells han dret à la caritat

de recordansas y pregueras.

Morta la carn, resta 1' esprit,

no es pas tot fet, no es pas tot dit

quan la llosa damunt se 'ns tomba.

Vinam à veure, que ab ton pas

mon cor glaçat de mort faràs

batre d' amor dins de la tomba.

Lo jorn que ve fresch y rioler

me crida sota mon xiprer,

esta es pels morts I' hora darrera.

ADèu, maysò, lloeh adorat!

A. Dèu, àngel idolatrat,

se 'n va qui V ayma y qui f espera!

Antoni Careta t Vidal.

ESGLAY,

Un pagès s' està sentat dins d' un teatre veyent la comèdia.

De sopte sent tronar.
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Després cau un llamp.

Lo pagès se senya.

Torna à tronar.

Lo pagès rondina tot barbotegant:

—Mal temps s' es girat!

Veuse aqui que surt un comediant y tot fent lo seu paper

crida.

—Déu del cel.' quina tempesta mes desfeta... llamps! trons!

y fins pedregada!

Sentir això, fer lo pagès un bot, y eixir fora '1 teatre fet una

fúria tot cridant:

—Déu meu ;Pobre cullita! Jo que tenia los rahims tan avan-

çats..

Fou obra d un moment.
Mes quina es la seva sorpresa quan à fora à troba ab un cel

seré y una lluna mes clara que un crestall.

—Valgam Déu! No só guanyat pel esglay! diu llavors. Prou

diu be lo senyor rector quan diu, que lo teatre es una mentida

que fa perdre 1 seny à qui no 'n te!

Des de llavors ensà prou ha estat a vila, mes perçó jamay ha

tornat à posar peu en cap teatre.

TRACTE DESFET.

t

Mestre Mer casa la nova

ab f hereu de Mestre Pau

y s' han citat avuy vespre

per tractar y contractar.

En una espayosa cambra
ab calaixera, mirall,

llibreria molt petita

y arca antiga molt gran,

als dos estrems d' una taula

s' estan arrepanligats,
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cada hu xucla sa pipa

y parlan poch y molt baix.

Las prendas que te la noya

son amables ; las del Gran

millorarlas no podria

qui las volgués millorar.

S' han avingut los compares

sobre aquest punt y han parlat

ab los breus mots necessaris

d' altras prendas personals.

—La noya es molt bona cristiana.

—Lo noy es molt bon cristià.

—La noya es treballadora.

—Lo noy no sossega may.

—Estalviadora n
1

es ella

y fa molt goig de mirar.

—Ell es xicot qu' estalvia

fins una engruna de pa.

En quan à saber si s portan

los dos bona voluntat

ab un xich, xich que se ' tingan

ni ha prou per ferlos casar.

En Mer fineix la pipada,

acaba la seva en Pau,

y al pla de la ma las tustan

giradas de cap per vall.

Y picanllas y endressantlas

al infern torsent 1' bras

1' un compare "s mira al altre

ab ulls de belitre gat.

—Y be Pau, ara digàume

^vostre fill heu ja heretat?

—Y be Mer, la vostra noya

lo que li espècia tindrà?

—Jo no vull que 1' noy so m casi

sens saber si s' pol casar,
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ferlo hereu es cosa fàcil

desferlern Mer, no ho es tant.

—Ben dotà un pare à sa filla

es cosa enllestida aviat,

rescatar lo dot es cosa,

Pau amich, que costa en gran.

—Vaja... parlem ab franquesa.

—Teniu rahó... siguem franchs.

(Una estona de silenci

que dura prop de raitg quart).

—Tornanthi: al meu fill no hereto

sens estar ben enterat

del dot que tindrà la noya
que casa meva ha de entrar.

—Tornanthi: 1' dot de ma filla

no vull dir, ni diré may,
sens que sàpiga si troba

lo que pot y deu trobar.

—Es à dir que de la noya
no se sap lo que tindrà.

—Es à dir que del fill vostre

si es ó no hereu no se sap.

—Poséus à la rahó.

—En tinch massa,

y... lo pactat no es pactat.

—No es pactat: que se m' endona.

—Algú se 'n penedirà.

—Lo meu fill es lo qu' hi guanya.

—La noya es qui fa bon guany.

—Sobre si ella es ó no llesta

hi hauria molt que parlar.

—Sobre si ell es llest com sembla,

jo no ho juraria pas.

—Ella sembla molt devota

mes... te pardalets al cap.
— Ell may entra dins la Iglesia,

sempre oheix missa al entrant.

—Ella sembla estalviadora
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y sempre 's sol descuidà

dels estalvis à la cuyna

quan porta à taula 'Is menjars.

—Ell si la casa 's torsia

no crech que 1' adressés pas,

perquè 's fa ab jovent que dupto

que ja may n' adressin cap.

—Deixem corre la palestra.

—Sí, podria acabar mal.

—Conservéuvos, amich Mer.

—Passéuho molt be, amich Pau.

Se separan dotze passos.

Y un à I' altre repensats

s' escometan casi à 1' hora

y dihuen casi al plegat:

—Si I' hereteu en cap modo

direu, y sortim del pas?

—Lo dol que pensàu donarli

voleu tenir amagat?

(Altre estona de silenci

mirantse dels peus al cap)

—Jo de lo dit no m' retracto.

—Jo tampoch... y adéu siau.

—Feu la filla desgraciada.

—Feu vostre fill desgraciat.

Quans pares poden mirarse

en aquest pobre mirall,

si casan los fills, no 'Is casan

sinó que Ms posan à guany.

Joaquim Riera y Bertran.

REGLAS DE LA NOMfeftÀ.

Trobàvas una partida de soldats en un poblet pres per forsa

y ua sargento ensenyava la nombra à un soldat.
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—Te, li deya, en aqueix compte, dihem: set y vuit fan quinze

^veritat? Donehs poso cinch y n porto un.

Mentrestant entra à la cambra honteran, un capó y lo soldat

clavantli la mà sobre:

—A veure si ho faig be: poso cinch, diu.

Y torcentli 1 coll y ficansel al morral, afegeix:

—Y porto un.

L' AUCELLET.

Cassador se 'n ve à cassar,

cassador de terra estranya,

cassador se "n ve à cassar

à la terra catalana.

Oïda!

quin mal temps que feya!

Oydà!

quin bon temps farà!

Ja n' ha vist un aucellet,

aucellet que molt li agrada:

las dos telas amaneix,

la munta fa moure d' alas.

Oydà! etc.

L' aucellet es tot ell groch

mes llistat de quatre bandas;

si te '1 groch de color d' or,

las llistas son com la grana.

Oydà! etc.

Lo reclam canta tant be

que 1' aucell s' hi deixa caure;

joganer piula damunt
del reclam que hi ha à la gàbia.

Oydà! etc.

Des de allí n* ha vist los grans,

grans de mill que hi ha à la trampa:



tot saltant y refilant

al mig del engranall baixa.

Oydà! etc.

Com las telas i* han tombat

1' aucellet s' hi empresonava.

Cassador que 1' hacullit

ab las dugas mans l' aguanta.

Oydà! etc.

Ja de lluny li era plahent,

d' aprop ara mes li agrada.

Perquè de perdrel' te por,

tot seguit que '1 te 1' aixala.

Oydà! etc.

Li compra una gàbia d' or

y à dins presoner li tanca,

perquè no fugi, ell mateix

bufa
4

1 gra y li muda 1' aiga.

Oydà! etc.

De primer tot son pinyons,

tins alguna nou picada,

tot es parlar del aucell

als de dins y fora casa.

Oydà! etc.

Quan ja '1 te prou conegut

Pi dol que millor no canti,

perquè millori de cant

un rossinyol li comprava.

Oydà! etc.

Devora del rosinyol

li fa apendre las tonadas,

mes al pobre moixonet

mes las se vas li agradavan.

Oydà! etc.

Del rossinyol no 'n fa cas,

y '1 cassador se n' esclama.

Perquè son voler no creu

lo posa en gàbia de p!ata.

Oydà! etc.
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L' aucellet s

£

es posat trist,

trist de pena y anyoransa.

Una escletxa n' ha trobat,

cap à fora estén las alas.

Oydà! etc.

Sas alas no estendrà pas

que se las troba aixaladas.

Cassador '1 torna à cullir

en gàbia de ferro '1 tanca.

Oydà! etc. «

Han passat hiverns é istius

novas plomas te à las alas:

Si li escapa ara altre cop,

prou farà llarga volada.

Oydà! etc.

No vol que 1' hi fugi may
perquè i que li fa no escampi;

si per cas torna à fugir

fins ha pensat en matarlo.

Oydà! etc.

Ay pobre aucellet del bosch

perquè 't dava Deu tals gracias!

^Perquè '1 cassador que 't te

tan malament ara 't tracta?

Oydà! etc.

No 't deixa passar tos cants

sinó tonadas foranas;

ni corre per los teus camps
camps de Deu richs de fio' y grana.

Oydà! etc.

Cassador d' enginy dampnat,

de mal cor y mancat d' ànima,

Deu fassi que trobi jo,

la porteta de la gàbia.

Oydà! etc.

De bat à bat la obriré,

ne trauré I

1

aucell que hi salta;

li daré la llivertat,
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la Uivertat que li manca.

Oydà! etc.

Tornarà à cantar pel bosch

sa tonada casolana

y li ensenyaré à mal dir

de las que tu li enseuyavas,

Oydà! etc.

Cassador, mal cassador,

que li fas malas passadas

Deu t' arrenqui de la boca

la llenga ab que lú 'I mal tractas.

Oydàl

ja vindrà lo dia!

Oydàl

prou qu' arribarà!

1870. F. P. Briz.

SÓFOCLES.

Sofocles, essent ja molt vell, encara escrigué tragedias. Com
1' afició al estudi li fes descuydar un xich los quefers de sa ca-

sa, fou citat per sos fills à judici, pera que, los jutges prives-

sen à son pare, que era tingut per boig, del maneig dels

negocis de la família. Se diu que llavoras lo vell recità davant

los jutges la faula d' Edip Coloneu que portava dessobre y que

acabava de compondre, diénlloshique's fixessen be en aquells

versos del boig. Los jutges sentenciaren tots à favor seu.

LLAHORS A LA VERGE (i),

Cantem à Maria

eantemli galanas

d) De las Cantonetas del mes de Maria, per un chor de noya» hisba-

pnca?.
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cansons, catalanas,

de glòria y amor;

qu' es font d' alegria,

salut, sort ditxosa,

V eS.... FLOR AROMOSA,

dels bàlsams del cor...!

;Ob Verge...! jRegina

d" un cel que ns encanta
Vos sòu pura y santa,

piadosa, clement,

consol, llum divina,

lo port de bonansa,

la bella esperansa

que alena al creyent...!

jCantem...! que retrunya

lo cant que pregona

de nostra Patrona,

la del Principat;

que, en tot Catalunya,

n' es sempre adorada
la Perla Sagrada

del bell montserrat...!

Joan Sitjar y Bülcegdra.
La Bisbal, maig de 1872.

&® tomt t&asiuL

Damunt de la termal vila de Caldas, dreta y espadada se
aixeca la montanya del Farell, al cim de la que hi campeja la

casa que nom li dona. L' ampla estesa de teulada que desde
lluny s' ovira, los grossos corrals que à centenars los caps de
bestiar contenen, los sellers ab sas portas foranas pera las ti-
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nas, en las que quan ve '1 temps de la vrema tenen de fer des

cans llarchs renchs d' empicarolats matxos, la capelleta, lo

ample barri, las corts y porxos lots amples y espayosos, mos-
tran be qu' es grossa pagesia. Alli es lo reclau del Vallés. Per

1

: un costat las monlanyas de Sant Feliu dit del Pinyó pe Ms

pinyonaires que hi feinejan, de Sant Miquel del Fay, Berti \

Puiggraciós, vessant totas cap à la riera de Tenas que espumosa

y saltant sempre, ompla de riquesa los plans de Bigas y Santa

Eulària; mes enllà clohent per aquella part lo semicírcol, lo

encrespat Tagamanent ab lo bullidor congost pe'l seu dessota

y per últim lo Montseny ab sa riera de Cardedeu, que dreta-

ment va al Besòs. Per 1* altre costat, lo puig de la creu, ahont

1» comte Jofre donava mort al dracli de Sant Llorens del Mont,

mes lluny eixa montanya, pariona del Montserrat que de tot

arreu s' ovira; ab las industriosas Sabadell y Tarrasa, las vila>

dels panyosà sos peus y la riera del Ripollet que tanta vida

dona ab sas fabricas de paper à Bàrbara, y després clohent

per aquell cantó '1 semicírcol los serrats que desde Sant Cul-

gat del Vallés van à parar à Moncada la del arrunat castell

dels gloriosos conquistadors de Mallorca. Y al bell mitg, allí

dins, fent las ondulacions que los peus de las monlanyas for-

man, la estesa plana rica y verda sempre, ab la riera de Caldas

que la travessa.

En aquell cim y en sa casa, dominant la mar y estenenlso à

sos peus lo Vallés, ab sa frescor, hermosura, recorts y antiga*

Has hi vivia '1 fort Farell, home honrat y valent, ple de cristià

zel y d' amor à sa terra y tan fornit y gros, qu' era compam

del Xich de Vacarissas, qui trobant un dia per son cami una

carníla de bous, corulla de garbas, per no eixirse d- ell, al)

una sola ma, agafà bous y carreta y la posà al seu darrera

seguint ell lo seu cami, com si lal cosa. Tots dos alts y vale-

rosos, encara lo Farell era mes forsul. y quan tenia de fer al-

gun llarch cami, no feya mes que anarsen a! bosch, arrebassa

\a de cop y volia un pi dols mes grossos, li esqueixava la

brancada y ab ell com à bastó anava à fer son via I jo.

Això si, ora pacilich y no feya cap mal à nin^u, ab lal nu

obstant que no toquessin à la se\a terra à qui lan a\ma\a.

i\o no ho consentia may. ni tampoch baladronadas on contra
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d' ella. Veus aquí que uti dia, mentres s' estava llaurant ab

sa parella, 't vejé un soldat de rey, que allavoras eran forans

per tal que aquí no hi havia quintas, que per cercar la direcció

que duya, à tots los pagesos que trobava, agafant lo fusell

per la culata allargava tot lo bras envers los indrets que veya,

preguntàntloshi quin tenia de seguirse. Preguntant, pregun-

tant, fent sempre la mateixa bravata, arribà al fort Farell, à

qui ab la culata à la ma y '1 bras allargat, preguntà lo camí

que cercava, y i Farell, agafant ab forta ma laesteva yalsant

ab ella arada, parella de bous y gleva, posantho tot à la mida

del seu bras, lo estirà mostrantli lo que menester li feya. Lo

soldat n' hagué brau sorpresa y feu son camí à pas llarch y
avergonyida testa.

Per lo demés era '1 fort Farell, home alegroy y campetxano,

plé de fé, potser un xich supersticiós, honrat sobre tot y amich

de casa seva. que la feya anar sempre en augment y benan-

dansa. No per això quan per algun quefer, se li esqueya tenir

que deixaria, deixava de ferho y escursant la sortida tan com
podia, per son bon caràcter no gens se feya desplaure de la

terra ahont passava. Era poch amich d' hostals ni gatzaras;

de dret à dret se 'n anava y caminant, caminant, veus aquí

que un dia, travessats molts plans y boscos, sens trobar cap

casa, ab la xardor y sol que feya se li esdevingué una set que
1' abrusava; era precisament à dalt lo pla de la Calma, conti-

nuació del Tagamanent y pe'l bell desota passava '1 Congost

ple de frescosa aigua. A 1' altre cantó s' alsava '1 pla de Berti

y ell que sens pensarshi gens ni mica, d' una camada posa un

peu al bell cor d' eixa montanya y sens moure 1' altre peu de

la Calma, s' ajup à beure en aquella estreta é inmensa fondà-

ria, deixant admirats à quants desde la Garriga, Figaró y Ai-

guafreda, ho van veure.

Avuy d' aquella forta nissaga dels Farells ja quasi res ne

queda, 's diu si de sos descendents fins n' hi ha que 1' almoyna
demanan; solzament la casa passada à mans estranyas allí dalt

ne resta, esguardant à sos peus la plana y à son enfront lo

Besòs que corrent ab ratlla horisontal d' un cap de Vallés al

altre, recull I' aigua de las cinch rieras qu' aquest regan per

anarsen per Moncada à la mar. Per lo forat que ab son gayato
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un pastor hi feu, quan tot allò era un estens Ilach que tenia

eixida per sota lo gloriós y anlieh monestir, joya del art, San

Culgat del Vallés.

F. Maspoks t Labrós.

(Del llibre inèdit «Tradicions y llegenda» del alt f aliés.)

M LO NAIXEMENT DE MON FILL ENRICB.

i.

De la lluna '1 brill s' apaga,

Los serrats ja daura '1 sol;

Del bosch en la fresca ubaga

Festiu canta ;

1 ressinyol.

II.

La rosada 'Is prats remulla,

Las fonts Iliscan dolsament,

Cna perla en cada fulla

De las flors que gronxa '1 vent.

III.

Plé lo mon n' es d' armonía,

De bellesa M novell jorn,

Y en los brassos de m' aymia

Un infant sonriu al mon.

IV.

Àngel bell, vas de terntira,

Pur broló de mos amors,

Clar estel de ma ventura

En aquest vall de dolors.

V.

Sols tenia una as<utzena,

Y ja tinch un clavellol;
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iCom s' estreny, ay, la cadena

M' aymia, de mon coret!

VI.

Mercès que -1 cel nos envia

Fan girar los ulls à Deu,

iBé n' haja, amor meu, lo dia

Qu' enllassi.mon cor al tèu!

Amoni Molins y Sirera.

Petjada de pagès

no fa mal à res.

Poca pólvora y molt plom

ne treu la caca del mon.

LO TAM-PA-TAN-TAM.

Mentres Maria bressava y vestia

son ros y tendre fillet que no dorm,

per endolsirli sos pits y adormirlhi,

dolsa li canta dolseta canso.

No ploris no, mamjar/uel de la Mare,

no ploris no, que jo canto d' amor.

—Si 1
£ aconsolo V Infant que bressolo

que li darem que li sàpiga bo?

pansas y figas y nous y olivas

y una plateta de mel y mató.

No ploris no, etc.

Cada gronxada 't daré una abrassada.

cada abrassada un beset amorós;

mas rossas trenas seran las cadenas,

niu y arcobeta las alas del cor.

Nó ploris no, etc.

Que n' es de bella ta galta en poncella!
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Que'n son de dolsos tos llabis en flor!

Son una rosa que 'Is meus han desclosa

pera xuclarne la mel del amor.

No ploris no, etc.

Feuli orenetas cansons de amoretas,

fesli musica geutil rossinyol;

si t' es poch fina ma falda de nina

baxen los Àngels del cel un bressol.

No ploris no, tic.

Sian sas alas glasser de las galas,

sian sos brassos coxins de ton cos,

jo per tos polsos ne tinch de mes dolsos

per embolcarte las telas del cor.

No ploris no, etc.

Sia ta faxa, si '1 cel no'te 'n baxa,

quatre palletas do sech poliol,

quatre palletas tot just floridetas

pera servirte de faxa y llensol.

No ploris no, etc.

Guarniumel Àngels, bressaumel Arcàngels

d' ayre bon ayre tot fentli 1* amor,

mística bresca lo cel li servesca

si en llet de Verge no troba dolsor.

No ploris no, etc.

Dels Reys l' estrella claríssima y bella

n' es baxadeta à posarse en ton front,

quan ells te miran gelosos se 'm giran.

«Quina faldada de perlas y flors!»

No ploris no, etc,

Totas s' esfloran las flors que t' anyoran,

féyalas naxer ton riure tan dols;

tornan reviure si 'Is tornas à riure,

mes ay! sols beuen rosada de plors.

No ploris no, elc.

Quan se'n adonan, los Àngels entonan

càntichs de f.sta que 's tornan de dol:

«AbTú avaris d' hora clareja [* aurora

ab Tu avans d' hora s' ha de pondre'l sol.»
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No ploris no, etc.

Mentres Maria M bressava y vestia

veu sas manetascreuadas al Cor,

prou 1' endevina d' amor la joguina

que Fill y Mare barrejan sos plors.

No ploris no, manyaguet de la Mare;

qu' en la creu dura morirém tots dos.

Jascinto Verdaguer.

BON VESTIT.

Veuse aquí que en una certa vila hi havia una certa dama
que feya escruixir à tothom per lo descarregadeta de roba

qu' anava. Pit, esquena, brassos, tot ho deixava descobert mes

del convenient y acostumat.

Arribà '1 dia del seu sant y 1' criat li va entrar una capsa

molt ben apariada, qu' en aquell punt acabavan de durli.

Ella tota contenta.

—^Qué serà?

—£.Si serà 'n fulano?

—iSi serà un vestit de preu?

Obra la capsa y ^may diriau que hi troba?

iUna fulla de figuera!

DESESPERAMENT.

CANÇÓ.

Llevan 1' àncora y ressona

del canó la ronca véu,

la fragata

fendeix V ona
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y llarga estela de plata

va deixant derrera seu.

Als sorrals de la marina

Gts los ulls brau mariner,

trist se queixa

d' una nina,

y un sospir son llabi esqueixa

que pel mar vola lleuger.

Quan la boyra calitjosa

embolcalla T horizó,

mes no aguanta

ja, ni gosa

à aufegar la pena, y canta

dret à popa una cançó.

—Adéu, Maria galana,

blanca flor del taronjer;

Adéu costa

catalana;

adéu sol, qu' ab lú, à la posta

se' n va lo meu goig darrer.

Sort irada se me' n mena
nova volta enllà del mar;

may com ara

fou ma pena:

perquè no som rich, son pare,

l'amor meva no 'm vol dar.

Per negarme la Maria,

m' han dit que 'm la donaran

quan jo tinga

barco y sia
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capità; vinga 1 que vinga,

tornar capità 'm veuran.

lE\h ho volen? Donchs en banda

sentiments, y à guanyar or;

tantost puga

pendre tanda,

y '1 dimoni se me 'n duga

si no sé ferme un tresor.

Si res val ja P honradesa

ni dels pares la virtut...

I
via fora!

nauixer resa

qu" ha arribat ta darrera hora,

que vull l' or qu' à bordo has dut.

No ha de mancarme coratje

ni contra un barco de Rey;

F haig de pendre

al abordatje,

y la gent m' aniré à vendre,

que '1 qui guanya
?

s fa la lley.

Ja que sols de la riquesa

al jou se rendeix Y amor:

malehida

I" honradesa!

Jo m' he de jugar la vida

per ferme un navío d' or.

Y desprès, quan de tornada

vinga per tú, prega à Déu,

vida meva,

que befada
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no veja l' honra que 'm lleva

ton pare avuy, davant meu.

Puig la destral que per ferme
lo meu dot m' ha de valer,

també bona

podrà serme,

per tallarte una corona

de núvia à tú, de xiprerl

F. Ubach i Vinyeta.

—Mala ortiga

sempre espiga.

—;Hont aniràs bou que no llaures?

NA MARGARIDA.

Jesús autem dixit dtscipulis sud:

amen dico robis, quia dives difTicIle

intr.ïbit in ropnuni coelorum.

Et iterum dico robis: faciliuseit

camelum per foramen acüs transl-

re, quam dlvitem intrare in regnum

coelorum.

S. Mvtid, c. I».

Encare no trenca 1' auba quan na Margarida sobre la màr-
fega se lleva, per comensar la feyna.

Morí son pare fa mill any; sa mare es vella, y no tenen res

per viure mes que lo que guanyan.

L' anyada ha estat dolenta perquè no plogué; y quan no hi

ha verema per les vinyes, no hi van \erem;ulores; y quan no
hi ha olives, tampóch van à cullir per les marjades.
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Per ço na Margarida s' en va ran dels camins ab un martell

de ferro à trencar pe;ires. jPobra al-lota!

Uns gonellons texits de llana amparan la roàda à sa cabe-

llera rossa, però sos peus descalsos, coloret de cera, se ba~

nyan y se gèlan cuant fan cruixir 1' herba tota brufada de go-

tetes blanca*.

Dins un paner hi porta un tros de pa molt negre. De pa y
figas secas dinarà à mitx dia, perquè no té verdures, sal ni

òli per fer sopes. ;Pobre al-lota!

Després d'una hora de camí, cuant el sòl guayta entremitx

de les boyres, arriba allà ahont trencan. Les altres jovensanes

companyones ja l'esperan; y los carros que treginan rebble.en

fàn uns caramulls alts, que se tocan.

S'escaufan un poquet à una flamada encesa ab quatre ra-

mes d'olivera que el mestral tomà, y per aquí y per allà, men-

tres venien les han replegades; y llavòres comènsan son jornal,

assegudetes sobre un tros de estora.

Cualcuna d'elles canta, axí com trenca, però, à na Margari-

da que sòls ha una setmana que và ab elles, may la senten, y
à estonetes plora. [Pobre al-lota!

^En qué deurà pensar? ^Tal vegada, s'enamorat la deixa

per una altre? Oh! no, la jove encare no festetja.

Cuant son pare vivia, ja may và trencar pedres; ell era un

traginer que guanyava bastant per mantenir sa filla, y per axó

cosia dins cà seua.

Una vegada la s'en portà à ciutat, fera vint mesos, cuant

sols tenia catorze anys, y anà à veure una cosina seua que es-

lava per cambrera a cà una senyora. De llavors en-çà, lo de-

sitx l'encalsa de tornar à ciutat; però, ^com es possible dexi

sa mareta trista y tota sola? Ab axó pensa mentres tant que

trenca pedres. jPobre al-lota!

Passant una carrossa que hi tiran quatre mules y l'esquit-

xen de fanch, tal volta axi enrahona:

tÀ mi no m' bastarà tot un jornal per ensatar les pedres

que caben dins un clot, y quan lo tendre plé, tant sols hauré

estalviat una sodrogada à la carrosa que tresca un camí March

de moltes llegües. La gent que hi và dedins, và agombolada y

jo estich adolida; derrera els vidres no tenen gens de fret, y à
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mi l'oratje, que del puig major devalla axumorat de neu, me
té gelada. Guant sian à ca seua, entraran dins les cambres que

vatx veure, arreu encatifades y encalentides per foganyes de

marbre. S'assèuràn à taula per menjar calent sustanciós y po-

dran alsar sos brassos, perquè no estaran esbrahonades •

Y na Margarida que s'havia aturada cap baix y concirosa,

cop en sech se posa à riure; alsa els ulls fits al cèl y torna à

picar pedra, j Pobre al-Iota!

Ses companyeres can tan y s'afanyan per fer retre sa tasca

que 'Is han de mesurar à l'hora ba\a; però à na Margarida no

la senten; somia de desperta y moltes martellades pega en va

perquè no engrunan.

«Y si no plou, se diu ella mateixa, y passa l'hivernada, y la

conró del camp no ha menester dones; y si s'en vé l'estiu y so-

bran segadores y espigoleres, jo hauré de venir sempre à tren-

car pedra viva, y suaré ab el sol del mes d'Agost, puis que no
hi haurà ombres; y passaran los carros tot lo dia uns derrera

els altres alsantne polsaguera... aquella polsaguera que s'en

entra dins els uys y estorba l'alenar... Però, ^y no es possible

que pas un carruatje y que de mi s'adonin dues senyores que

d' estiu viatjan?... Diran al seu criat que atur les mules y que

óbrie la porta. Y à mi me cridaran perquè les agrada la meua

fesomia; y me feràn ofèrtas per si vull viure ab elles que no

tenen cap filla. Y jo hi voldré romandre juntament ab ma ma-

re; y me feràn hereua de tota s'hacienda. Y ja aniré vestida de

senyora ab robes de vellut y seda; y aniré pentinada à paüéi-

jar y à les iglesies. Y s'enamorarà de mi un seinor jo\e, que

es molt rich; y jo m'casaré ab ell, y viurem junts à una cas;»

com aquella que, vatx veure plena de miralls, coxins y salo-

mons. Y tendre tres criades per servirme; y si cualcuna s'tor-

ba à obehir...»

[Pobre Margarida, que s'ha pegat ab lo martell demunt el

dit de sa ma baubal

Mentres sos ulls li llagrimetjan, recorda y li apar sentir la

veu del bòn vicari del seu llogaret esplicant l'Evangeli dels

diumenjes:
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c^Qué valen tots los bens d'aquesta terra cuant la salut nos

manca?»

. «Qui tè diners no pòt dormir may ab sossech, perquè la pòr

de que los lladres los hi prengan, lo desperta.»

«No hihacap plerquedúr si no prové d* una conciencia neta.»

•Ningú té ditxa sinó aquell que res enveja.»

«Benaventurats los qui pateixen set y fam, perquè un dia es-

taran farts.»

«Benaventurats los pobres, perquè un dia seran richs de

bòn-de-veres.»

«Los qui s'humilian seran ecsaltats, y los qui s'ecsaltan se-

ran humiliats.»

«Aqueix mon es un desterro que dura una roàda: no viurem

à ca nostra fins à l'altre vida.»

«Mes fàcil es que una gumera pas per un cosset d'agulla,

que no el entrar un ricb dins el regne de los cels.»

«Deu, à tots nosaltres, en lo dia del Juy fera justícia.»

«Benhajin los qui tenen fé y esperansa, puis son conhort,

abans de morir, los fa ditxosos.»

«No vos fieu dels homes que son falsos, y benehiu à Deu que

es font de amor y caritat.»

Ja no sent pus el dolor; sos ulls s'han axugat mirant al cèl,

aconhortada riu y trenca pedres.

Si arribas are la carrossa ab les senyores que ha poch enso-

miava de desperta, ja no s'aniria ab elles. Dins lo seu pit hi

sent un benestar que no té preu.

May en sa vida les jovensanes que la sort afalaga, hauran

gosat tan dols consol.

Los plers y alegries d'aqueix mon tenen verí que 'Is enmal-

zina: los dols y las fatigas que sofrexen los cors justs, confor-

tan l'ànima y l'umplan d'un goig pur y vertader.

Na Margarida canta y trenca pedres. ;Deu li ajuda!

Bartomeu Ferrí.

Setembre de 1871.
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LA PRIMAVERA-

Ja arriva M flayrós abril

Ab sa ufana y sas floretas.

jAy, com se alegran los cors

Quan sonriu la primavera!

Porta 1' sol novella vida

A las planas y à las serras

Que se encatifan de vert,

Com si *s vestissen de festa.

En los pichs se fon la nou,

Y de timba en timba s' llensa

Lo torrent de frescas ayguas
Per frondosas salzaredas,

Arruixantne enjugassat

Gallarets y campanetas

Que trabocantse en los marges

Ja fa dias que 1' esperan.

Y al alé del ventijol

Que en las contradas se bressa,

Las pahorosas boyradas

Lliscant pels esqueys se esqueixan.

|Ay, com se alegran los cors

Quan sonriu la primavera!

Als tous nius que antany deixaren

Retornan las orenetas,

Que son pels taulats peyrals

De bon temps facis missatjefas.

Ja refila I' rossinyol

Dins del boitth sa* oantarellas,

Ab que à sa aymanta enamora
Y que Is' ecos repeteixen,

Y al amor apar que n' alsa

Misteriós concert la terra,
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Dantli balsàmichs olors

Las satinadas floretas,

Y frescor las marinadas,

Y ubaga las castanyedas,

Y 1' vent del bosch dols remor,

Y la font sos glops de perlas.

jAy, com se alegran los cors

Quan sonriu la primavera!

Lo jovenet de masia

De bon grat ja matineja

Y cantant se'n và à la vila

Y en cert llocb la veu aixeca;

Que entre testos de clavells

Veu que s' obra una finestra

Y pera regar las flors

Se recolza una nineta

iSi n' es de hermosa la nina!

Sembla la tendra poncella

Que se oreja aixis que esclata

Àb las auras matineras!

Lo sol ab sos primers raigs

Aquella boqueta besa,

Prenent son llabi porprat

Pels clavells de la finestra.

|Ay, com se alegran los cors

Quan sonriu la primavera!

Si es lo abril de nostra vida

La esplendenta jovenesa,

jQué estrany que glateixi 1' cor

Quan renaix la primavera?

Los ubriachs pensaments

Dels aymants, se persegueixin

com joganeras se buscan

un vol de papallonetas;

Y ell la mira ab dols dalé,

Com lo roure à la tendre eura
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Que tan bon punt alsa l'cap

Ja sols d" ell ventura espera;

Y ella '1 guayta embadalida,

Com vers al sol, quan se aixeca,

Se gira la sataha

Perquè de llum la vestesca.

jAy, com se alegran los cors

Quan sonriu la primavera!

Es lo amor lo rey del mon,
Suspira amor quant alena.

Tot quant se veu y se sent

Per lo espay, bells y glatits semblan
De inmens amor, que n' exhala

La gaya naturalesa.

Ayma la abella à la flor,

La flor al vent que la bressa,

Y 1' vent al riu hont se banya,

Y est al mar hont tomba cerca.

Àyman los ecos del bosch

Al colom que amors gemega;

L' àliga ayma al nuvolet

Que camí del sol la aixeca.

[Be canta lo trovador

Qian lo abril sas flors rumbejal

jAy, com se alegran los cors

Quan sonriu la primavera!

Joan B. Fiiiir.

Girona 20 de abril de 1871.

W*s3 <0> SSJSMJMT*

—Ves, Roch, y digas al esmaginayre que *m fassa un Sant

Sebastià.
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Y surt lo sacristà y entra à la botiga del que feya sants de

fusta.

—t.Qué hi ha de nou, Roch? diuli aquest.

—Lo senyor rector diu que li feu un Sant Sebastià.

—Be, <;y com lo vol? ^Viu ó mort?

—Oh! respont tot gratanse '1 clatell en Roch. No se... no m'

ho ha dit.. Bah! feulo viu, que si per cas lo volgués mort...

ja '1 matarem!

LO RETORN' DE JALLORCA.

;Deu no ho vol

!

A Tarragona ja arriba

1' alt En Jaume d' Aragó;

de conquerir vé à Mallorca,

d' hont va eixirne fa tres jorns.

Tant bell punt les naus entravan

campanes llançan al vol,

y nins, vells, homes y dones

los carrers umplen à gom.
Gent de Lleyda y Barcelona,

De Montpeller y Aragó,

endiumenjats y confosos

à rébrerlo corren tots.

Trist arribà '1 Rey En Jaume,

qu : à Porrassa de retorn

males noves li han donades

del Rey N 1 Anfós de Lleó.

Perçó en mig de tanta festa

va dient lo Rey à En Ramon
de Plegamans, que cavalca

à frech d' ell un poltro roig:

— «Males noves me 'n heu dades,
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Plegamans, mala es ma sort!

que ja per ben meu me M creya

d' aquella Na Sancha '1 dot.

«A saberho, be Mallorca

podia esperarse uns jorns...

«{Mas... sou ben cert de la nova,

Plegamans?—Ben cert, senyor.

Gent de Castella vinguda

de Barcelona fa poch

me 1' ha duyta, y n' hi ha lletres

vingudes d' esprés perçó.

—Y aquestes lletres, <y|ué diuhen?

—Qu' al morí lo Rey N' Anfós

ab ses arts lo de Castella

guanyats ja havia als barons

lleonesos y 1' alçavan

per son Rey y son Senyor.

—jCastellal... sempre Castella!...

diu lo Rey, y en aquí '1 só

de flautes y cornamuses

de trompetes y de corns,

li fan esmentar que '1 poble

galaneja son retorn,

y li apar que la recansa

va allunyanlse de son cor.

Per entre aquell mar de vides,

savanes, mantells rodons,

jupes de vellut y seda,

collarets, sivelles d' or

y capes enribetadcs

d' argent y daurats botons,

lo Rey y 'Is de sa companya
atravessan poch à poch

Y ja '1 Rey mig oblidava

lo de Lleó, y sonreya ab goig,

quan d' uns castellans la parla

lo fan capficar de nou.

—«Digàu, Plegamans; <;,sabriau
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quanta gent tindrà Lleó?...

—Es un regne dels famosos,

y té viles de grau nom!

—jPensà qu' à casà" ab Na Saneha

seria meu tot allò!...

—Qui ab armes guanyà Mallorca

pot guanyar lot !o que vo!...

—No, Plegamans, no hu voldria

lo bon Deu lo que dir vots;

Mallorca 1' he presaals moros

y de cristians es Lleó.

No perquè 'I Rey de Castella

nos hagi à Nos fet un tort

hem de torce '! lliure àrbitre

d' aquells que vassalls no 'ns son.

—Cert, senyo, 'n Plegamans deya:

ceri, Senyor— Y à son entorn

anavan passant los gremis

ab banderes y penons

guarnits ab cintes y randes,

ab plomes, sarrells y flors,

y ab les imaljes de plata

d' aquells sants que Ms son patrons.

Los ollers, mestres de cases

—qual bandera de drap roig

mes alta es que la bastida

de la Seu que fan de nou.

—

Daguers ab sa llonga espasa,

boters y assahonadors...

tots quants ne té Tarragona

surten à fe al Rey la cort.

Per finestrals y portades

qu' ab draps rasos y florons

son guarnits, les damiseles

llançan mirades de foch.

Y '1 Rey sonreyent les mira,

y al veurho diu En Ramon
de Pleg^ •nans:—Ja no '1 punxan



— so —
de Na Sancha los recorts...

Arribant al anlich foro

trova 'I Rey à sos Barons

ab dalmati(|ucs y plomes

senyeres y gonfanons.

Donant mostres d' alegria

besan la mà à son Senyor,

si be pochs son quins 1' esperan

que 'Is mes à Mallorca son.

De sant Pau fora la porla,

ab llurs creus de plata y d' or

les comunitats esperan

entonant cants al Criador.

Les de Poblet, Barcelona,

Santes Creus, Escornalbou,

y tots, clergues, monjos, frares

renglerals en processó;

bisbes y abats mes enrera,

1' arquebisbe, al mig do tots,

allí Tarragona tota

feya un crit que sembla un tró:

—i Visca nostre Rey En Jaumet

i
Visca 'I Rey Conqueridor!

Y ventejavan banderes,

vels, mantells y mocadors,

y branda van les campanes,

y als peus del Rey queyan flors;

y cullintne ell meleix una

qu' en caygué d* un mirador

digué :

—Ja nostra es Mallorca

y mon poble 'm tira flors:

jen bonhora el de Castella

coronat sia en Lleó,

que si ab or compra ell corones

jo les guany ab mon valor!

Yal temple ja M Rey entrava

y encara cridavan tots:
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— ; Visca nostre Rey En Jaume!

/Visca "I Rey Conqueridor!!

Felip Pirozzim.

Marc 1872.

MORT DE CICERÓ

Ciceró, lo gran orador y defenedor de la república, fou ma-
nat assesinar pel triunviro Antoni à 7 desembre, deu dias des-

près d'establert lo triumvirat, als 710 anys de la fundació de

Roma. Tenia 64 anys. Li tallareu £ap y mans, y Popili s'en-

carregà de presentar à Antoni en lo Fòrum tan tristasdespullas,

rebent com à premi una corona d'or y una gran quantitat.

Degué oblidar que devia la vida à Ciceró!

La testa, desprès queFulvia, muller d'Antoni, li hagué pica-

da la llenga ab una agulla d'or, fou posada entre las mans dalt

de la tribuna, en lo lloch mateix hont ell havia admirat al po-
ble, bregant per la llivertat de la república.

Però d' esmentar es que i bosch hont arrancaren la vida al

gran orador fou visitat pels viatgers ab un respecte, que qua-

si 's confonia ab la devoció; lo seu nom omplia la pàtria, y, ab

tot, no 'n fan esment ni una sola vegada Horaci, ni Virgili. La

injustícia es vella.

Virgili mateix, desconsiderat per la pàtria, li posa al davant

la Grècia com à mare de 1' art y la eloqüència, com se veu en

lo cant sisè de sa Eneida, hont diu d' esta nació que te ora-

dors mes eloqüents, oblidant que, si Demóstenes vencia al ora-

dor romà en la tribuna política, ningú 1' igualà en la tribuna

del foro.

No era això enveja, pus Virgili no n' hi podia tenir. Regnava

August, y August era qui havia entregat Ciceró à la venjança

d' Antoni, y tant Virgili com Horaci, poetas àulichs, no s' àtre-

vian à elogiar al gran orador per no caure en mal grat del em-

perayre.

Tito Livi, menys poruch ó mes independent, desprès de pin-
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tar las admirable* qualitats de Ciceró, afegeix que per ferli

lloansas dignat d' ell fóra menester possehir sa pròpia elqïtencia.

Y del mateix August se diu que una vegada atrapant à son net

llegint una obra de Ciceró, y veyent que 'II se I' amagava sota

la toga, li prengué, va llegirne algú nas ratlla*, y li tornà, dient:

—«Era un gran home, fill meu, era un gelós defensor de la pà-

tria.»

Parlava sa eonciencia.

La ciència en certas mans es un ceptre y en altras un bastó

de polixinel-la.

La paraula ha sigut dada al home per disfressar sos pen-

saments.

V ÀJNIMA condí:mpnàda.

I.

—òQué '« teniu moreta, amor,

que n' esteu tan enujada?

—M' han dit que vos ne aneu

mon marit à la cassada

pels boscos de Montsoliu,

y en son castell hi ha una dama

que me 'n roba 1 vostre amor,

que 'm te de vos allunyada.

—Demà de bon demati

jo aniré à la gran cassada;

no ploreu moreta, amor,

que no es cert vulla tal dama:

si per cas menteixo jo

que 'n perdi '1 cel la meva ànima

y avans de tornà abrassarvos

mort quedi ab la Castellana.

—
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Lo endemà de bon mati

lo compte al castell trucava

troba 'Is brassos de 1' amor

del amor que 1' esperava.

II.

Sola la dama ha quedat

plena de dol y esperansa

Ja hi arriva un pelegrí

que ve de la Terra Santa

ab un vestit tot negrench

y lacarà mig tapada.

—òQue n teniu la dama vos

que sembleu tan enujada?

—Mon marit à Montsoliu

se 'n va anar ahi à la cassacla.

—Deu m' envia ara à ne mi

perquè jo vos hi acompanye.

—

La dama 's vesteix de dol

y en camí se n' es posada.

—Vàlgam Deu bon pelegrí

sento tocar las campanas.

—Tocan pel vostre mant,

tocan per la Castellana

que han finat al mateix punt

que ell ha entrat dins de sa cambra

^que fareu la dama vos

que tan jove heu enviudada?

—M' en aniré à un monestir

à ferne vida ben santa

perquè li perdoni Deu

las grants penas que m' ha dadas.

—No ho fassàu, Comtesa, no,

que 'n tinch 1' ànima dampnada:

com mes prech fesseu per mi

mes pena tindria encara.

Mama de Blm.l-i.loch.
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VERA AFICIÓ.

Contan d' un cavaller italià que 's va batre catorze rega-

das per sostindré que 'I Dant valia nies que I* Ariosto.

Y també 's conta que à I' hora de la mort se 1 >a sentir

esclamarse dihenl:

—Catorze vegadas me so esposat la vida per dos compatri-

cis, y pensar jDeu meu! que no he conegut ni à 1' un ni à 1'

altre.

;Tan bella y no ho volen creure!

;Tan amorosa y gentil,

Y 't vol negar 1' hermosura

Qui no 't coneix ni t' ha vist!

Ben cert, ben cert, ilolsa aymia,

Que fort enutjat n' estich:

Mes <,els per ço menys hermosa?

^,Ets menys dolsa pera mi?

Bé poren ferle 'n d' agravis,

Bé los tolls r en poren dir,

No per ço ta gentilesa

Menysprcan tos paladins

Si un jorn perderes lo ceptre

ï' en restan de cors à mils;

En ton bressol me gronxares.

Vull en tos brassos morir.

Hont trobar tendre donzella

Qui tan el còr me delict;

Qui allunye las ombras negras

Qu' entenebran mon fat trist;

Quant ab tú pas sol las horas

]Que n* es de dols lo que dich,

Sens que mes que Deu ho senta

Y M cor may ho torne à dir!
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Quant ab tú pas sol las horas,

jCóm se fon mon esperit

Pujant parfum en tas onas

Dels estels al paradís!

Si dels llavis t' arrancassen,

^Oh, qu' en seria de mi?

En ton bressol me gronxares,

En tos brassos vull morir.

Si he de parlar de ma pàtria,

<,Qui com tú me doua el crit

Que scalfa en lo front la pensa,

Que mòu el còr de sos fills?

^Qui com tú la veu me dona

Per contar del temps antich

La glòria, la fé, 'I coratge,

Los recòrts de que vivim?

<,Qui 'I brugit de 1' host m' ensenya?

^Qui 'm ret lo sò del clarí?

^Qni M colp de la spasa nua

Quant 1' escut fassia bossins?

<,Qui vest de cuirasse y ferre

Mos pensaments atrevits?

En ton bressol me gronxares,

En tos brassos vull morir.

Si he de parlar de mon Deu,

Tú 'm donas los sons divins

Àb que 1' esparea s' en puja

Ab son vòl de xerafí.

;.Hi ha flauta mes tendre y dolsa,

Quant, ab la fé ab que m' inspir,

Los precbs del ànima cantas

Dins la mar del infinit?

(,Hi ha trompeta espaventable

Qui tan faça estremordir,

Quant de Deu ne cantas I' ira,

Quant son flagell ne predius?

iQui à ma fé las alas dona?
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iQm à m' esperansa lo briu?

En ton bressol me gronxares,

En tos brassos vull morir.

Si amor los didals inspira

Sos plcrs, sosjòys,son sentir,

[0 que 'n tens de suaus paraulas!

jO què 'n tens de colors viusl

iQué n' ets de gaya llavoras,

Quant V exhalas en suspirs.

En quexes tendres, en súpliques,

Qu' esplayan los corts ferits!

^Qui com tú per capti \arne?

Ab las flors que n' has collit.

fcQui mes adorm les sofrenças?

/,Qui mes contenta el desitx?

<;Qui com tú sap los misteris.

Per voluntats conquerir:

En ton bressol me gronxares,

En tos brassos vull morir.

Jo del mnn cerch' 1' armonia,

Y m' assec!) devora 'Is vius;

Vaig à escoltar las trqnàdas,

Y el vent com xiula on los pins.

Aug los rossinyols ei ve-ptv.

Dintre els torrents mesomlirius;

Y escoli' les flors com se diluïen

Llurs amors tota la nit.

Mes si sent ta veu llunyana,

Cantant lay joyós ó trist,

S' ompl' mon cor de ta dolsura

Yetsisat lo mon olvit.

Y m' adorm tol suspirante

Y encare te pari* dormint;

En ton bressol me gronxares.

En lo ; brassos vull morir.

(Jpkoni Rosselló.



PENSAMENTS POLÍTICHS (1),

Si, com s' ha visi en los anteriors y quedarà confirmat en

algun dels veniders, en la família (qu' es lo fonament de la so-

cietat civil resideix lo poder natural ú originari, y si la pro-

pietat inmoble no sols es familiar, sinó que 1' administració y
disposició de la mateixa son objecte de facultats inherents à

dit poder; clar resulta que tot lo essencial, fins que tot lo im-

portant, en la organisació de la família y de la propietat, tè un

caràcter especialment politich.

Dech expressar una nova rahó per la qual lo matrimoni no

es convenció civil, sinó únicament contracte sagrat ó religiós.

Lo conveni matrimonial, solemne y essencial constitució de

la família, no pot quedar degudament antorisat ab l' interven-

ció d' un funcionari del estat; ja que aquest últim exerceix

autoritat delegada y que, per això, ni per sí ni per medi de sos

representants !i es possible comunicar, en aquell acte. à cap

dels contraycnls, dit poder originari, delegant, constiluyent, que
s troba resident en la familia rom à societat fundamental.

Semblant poder sols lo tè y pot concedirlo Dèu; y, per esta

causa, correspont exclussivament als seus ministres 1' autori-

sació del contracte matrimonial queda, «-nseuips, evidenciada

la naturalesa purament religiosa dél mateix.

Per altra part, precís se fa dir que I* anomenada I.ley de

Matrimoni civil es socialista, ja que ataca directament la fami-

lia, despullantla de sas qualitats essencials.

En efecte, per tot lo anteriorment manifestat y à causa de

ser uua vritat generalment regoneguda, no pot dublarse de

que la familia, la vera familia, es una societat origüiaria, ele-

ment y basa tic la comunitat civil. .Mes, si |* estat, prevalgui de
1' abusiva forsa que vuy dia li donan las institucions unitarias,

cometia nova ussurpació d' arrogarse la constitució de la ma-

ti) Continuació dels que, comcnsant en lo de 1871, cada any s' han es-

tampat en aquest Calendari.
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teixa; evident se presenta que no es, ja, lo que ara s' en diu

família, ni una societat originaria, perquè à conseqüència d'esta

ssarpació naix ab dependència de la civil ó per voluntat y
disposició del estat, ni tampoch basa de la societat civil que
no '11 lè aixis altra que I' estat, ni menos element d' ella, per

qué en est cas ho queda I" individuo.

Demostra, per últim, la certesa del caràcter socialista de

aquella pretesa lley de Matrimoni Jo evident de la coiiscqüen

eia de la mateixa ussurpació, que de seguida s' expresa.=*Si

la família naix ab dependència de la societat civil, ó per voluntat

y disposició del estat, notori es que ést, cambiant sa voluntat y
disposició, podria suprimir la família.*

Com ja s' ha vist, la propietat que recau en bens inmobles,

no pot ser individual, sinó familiar: mes, ara devem auvadir,

que sols la familiar es pera propietat; Dflrqué la que 's diu cor-

porativa, no es altra cosa que comunitat.

En efecte: aquell qu' exerceix lo gobern en la família, ja sia

I" inmedial ú originari que pertany al Pare, ja lo que aquest

ii delegà, per
1

desprès de sa mort, ab lo nombrament d" hereu

(hams); es lo qui, no com un dret individual, sinó com una fa-

cultat inherent al mateix poder, lè la de disposar, en actes en-

tre vius y per causa de mort, dels bens d' aquella y de son pro-

duint. Per só, los romans donaren, ja, à aqueixa facultat lo

nom de domini dominium,; y per só, la lley de las Doti' Taulas

reconeixia (2) en lo cap de família la llibertat de testar, no sols

(t) Lo poble romà, tan autonòmica, tan digne y honest en son principi,

à causa de la robusta constitució de sa família (encara que, per lo pecat

de la conquesta, per la continua Invasió d' altres pobles que, valentse de I >

fona, subjectava a son poder, arriba i ser lo nus Mltorétf•, mès esclau,

mil corromput); Instintivament conegué, I las horus, que l.i font de la yro-

pielat era I' autorilil del j>m de fami'i i\ aixís es que nó sols don.i als drets

de propietat la denominació de dmnmium y als predis sobre que est recaria

la de pairimonium, sinó que, en sa rudesa y per la comunitat d' aripn .

confongui' la íacullat de dtriotr la fntnüta y la de dtsposir de la fTfÍ$Mél t

tenint per cota (res) tol lo qu' estava bali lo poder del Pare i rmrfe de fa-

mília.
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sobre sos béns. sinó sobre aqueixa («súper pecunioe tutelava suat

rei. »;

Emperò, quant qualsevol altra societat posseheix béns, tots

los que la componen, t»li los socis, tenen un dret à la adminis-

tració y disposició dels mateixos; de tal manera, que si per

ésser mòlts ó per absència d' alguns, no poden tots exercirlo,

han d" encarregar medianl conveni, exprés ó tàcit, à un ó mès

d' entre ells, 1' exercici d' aqueix dret de tots, d' aqueix dret

comú, d' aqueix dret sobre bens que per lo mateix los hi per-

tanyen en comunitat.

En tant es familiar la propietat, com que 1' iniíviduo, aquell

que s troba en lo mòn aislat. aquell que no tè família, y si

medis sobrats de subsistència ; reuneix ab això un impuls mès,

que 'Is que naturalment móuhen als altres, per' constituir famí-

lia natural ó adoptiva : fins la nominació d' hereu que, en altre

cas, haja fèt en testament déu considerarse com una veritable

adopció pòstuma.

Aixis es que, quant mor algú sens família ni parentela, qu'

es la extensió de la família, y al mateix temps sens disposició,

sense lley succesória expressa ; no deuria en cap manera suc-

cehirlo 1' estat , sinó aquella autonomia inmediata à la família,

en mitj de la qual visqué y rebé auxilis en las necessitats de

la vida, ahont tenia sos afectes, y que per tol això substituí

respecte a ell, en cert modo, à la pròpia família : à saber; son

municipi.

Las actuals lleys sobre successió inlestada disolen la família,

no traspassant à algun dels que sobreviuhen al Pare (ó al cap

d' ella; la autoritat que aquet exercia ja que eix poder es la

basa essemial de sa existència; y repartint, conseqüents, tots

los béns que foren de la mateixa.

Això no es de cap modo, conforme ab la voluntat presumpta

del expressat Pare, intestal; ni tampoch, ab lo qu' exigeixen lo

bé y drets de la família ; ni tan solament, ab la conveniència

de la mès extensa comunitat política, de que eixa societat es lo

ver element: comunitat que, per altra part, naturalment està y

deu estar sempre en armonía, en totas sas relacions , ab aque-
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Has que la constitueixen , ó que la componen sens que, com
originarias y fundamenlals, pugan perdrer sa personalitat (3).

DestruMà la família y al) esta necessàriament la propietat; no

restaria una societat veritablement polilica
,
perquè hauria

mort y no podria renal xer eh ella lo ver poder, la potestat natu-

ral; sinó una comunitat del tot y en tot socialista: qual admi-

nistració, (5) à conseqüència del pecat original de sa despòtica

naturalesa (usurpadora de tota classe de dret) y com à instru-

ment providencial pèl càstieh d' aquella tremenda iniquitat

envers la família, per uns comesa y pels altres suferla, portaria

à tots los individuos de tan monstruosa comunitat à la mès

extremada degradació y barbàrie.

I
La Família, la santa Familia, filla inmediata y estimada de

Üèu ; la reintegració de la mateixa en tots sos drets , dintre de

la societat política; es , sols, lo que pot lliurarnos d' aqueix

terrible diluvi moral

!

[ültims de 1811.)

ÏQO* ES LA PÀTRIA?

Inspirantme en ua magnilieh treball del gran Bisbe Dupan-
loup, diréque la pàtria es la casa payral. aboni encara ressona

per, nosaltres la .mi au remor del bressol en que Us gronxava

nostra Mare : aboni hi ha, encara, la cambra en que tan dolsa-

(3) Clar f> que al) això, encara que fa exclusiva referència a la nació

(tal com se trona actualment orgànls&da en In Hiljorn d' Knropa y a lasfami-

lias, en cap manera se conc. iris < j » i - • |" e-tat [hilt.i Misóldrer lo municipi, ni

la provincià, hislórirhs ; que sou lamini
,

per la sua naturalesa y orígea,

societats política* mes inmeriiatament fuml•imenl•ili y Constíluticas respecte

de dita nació, que aquell per delegació representa.

(i) Com los uultoiduos DO poden delegar I* auX•rti / ó poder que notenen.

I' estat en lo socialisme ro gubernuiia, tan solament adtntnistràri.r. tot seria

administració, res política: I" estat vindria à ser ànidk ;/ U*hfr$*i éétUfitt-

l•iiiur. Per la mateixa raïm, tampoc)) hi hauria IL•ijs. \ if, lots, intermina-

bles y afogadors reglaments.

En lo camí qic hem an.il Cenl, ah lo iinilari«me. au, y ah lo individualls-

me, parc, d: l -uciali-me; massa expericacia tenim, ja, de quant desesperant

y aniquila, lora es la torsa del despqtisme administratiu.

No puch aeahar esta nota sens observar que P uulorilut suposa llibertat

II intla d' esta); aixi com las I/r;/*, ént*.
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ment ella 'ns parlà de Dèu, mostranlnos lo cel y despertant la

caritat dormiria en nostre cor d' àngel ; V eseorn en que '1 Pare,

davant I' encesa llar. portà ab tant amor al nostre enteniment

las primeras ensenyansas; y '1 pati hont jugavam, en los pri-

mers anys, ab nostres estimats germans y tendres amicbs. Es

1' Església en que, al rébrer I' aygua del sant Baptisme, 'n*

daren nom entre Is homeus, en que 's beneheix solemnement

nostra unió ab 1' elegida del nostre cor, y ahont ab los conve-

bins donam públich cuit al Omnipotent : lo tfofl sagrat de vora

d' ella, que guarda la tomba de nostres passats : també, lo

camp del treball que, ab sos produhits, dóna manteniments y

porta comoditats é independència à la família; y, íius, tot

aquell extens territori que, poblat de rassas agermanadas, fou

defensat en comú, per nosaltres ó nostres ascendents, d' una

extranya invasió.

Són la pàtria, donchs. gojosas y tristas recordansas de famí-

lia, d' amor, d amistat: d' una família mès extensa que s' en

diu poble, provincià; d' altra família mès gran que s' en diu

nació ; ardorós afecte à totas ellas, tendre carinyo arrelat dins

del pit desde nostra infantesa; però, afecte y carinyo que,

escalfantse al foch del sagrat amor de Dèu , del Pare de la

humanitat, en res minva sinó que, ans aumenta en nostre cor

la santa caritat envers tots nostres semblants.

JOAQOIM SlTJAR T BüLCEGURA.

{Diada de CM-pvs de 187?.)

INSOMNI.>JA

En vespras de téurila.

i Serà viitat? ^Veuré demà sa imatje?..

La feixuga cadena de l'absencia

se trencarà?... Trist aucellet que plora,

de ma gavia veure rompre ' las vergas

y ab llivertat mas decandidas alas

estendre per I' espay podré Ueugeras?...
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íQü'es lo que passa en mi?.. Dalit m' anima,

quan Hort un roch sobre del pi I m' ofega?...

Sech lo mèu cor: de tant plorar exànim,

encar la flor de I' esperansa osirnta?...

Negrenca tomba en cementir tancada,

,;perque del sol al primer raig s' alegra?

IVnlul del mon en la foscuria trista,

temps lia qu' entaulo ab mil fanlasmas brega:

lo dol me punxa; la tristor me migra:

los bells recorts ab crudeltat lormentan

mon esperit. Ja moro

Al cel, de sopte

brolla un estel. Se foHen las tenebras

!

^Serà vrilal?... [Oh sí! Mon cor te mira...

Mon cor que ahir agonojanta l
\ veya.

are 4

t contempla de un dols somni en brassos

pura y suau «om del mati 1' estrella,

en tos llabis tancant com la flor púdica

de un bés d'amor la delicada esencia.

[Oh nit! Qué tarda lo teu negre róssech

àpassarne pel cél, sobre la terra

llansant la sombra que al mortal acotxa

en lo llit del descans, y que desvetlla

al qui ferit d'amor, ple de frisansa

tos passos lleus per |- ample espay esmental

Al menys escampa la rosada à dojo

sobre las flors que entre I' herbey s' aixecan:

bàtne las alas sens remor, dolcíssimas

y al ventijol del demati desperta

perquè ab blanura dintre 'I niu se fique

à darne '1 bés à la dormida aucella.

Y aixis que 1' auba à despuntar comense

pèls darrers plechs de ton mantell, riatllera
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engarlandant lo mon cl' encesa porpra,

jo ma presó ne deixaré deserta

y— ;avant!... ;avanl!...— dirànme tots à 1 hora,

1' aucell, 1' oreig, la flor, naturalesa.

[Alàs del cor, la llivertat ja es vostra,

estenéuvos, volàu, volàu sens treva!

Ans de que 'I sol agullonant tramonti,

de ma aymada portaume à la presencia:

sos ulls son los clars sols <le la meva ànima,

y es l'astre rey sòls una espurna tèrbola!

J. Roca t Roca.
Barcelona 6 Octubre de 1 872.

LO RELLOTJE D' ARENA-

Duas ampollas enganxadas pels brodis, es una mena de re-

llotje en lo quin, per un foradet que lè en lo coll, I' arena que
hi ha en lo vas de dalt passa poch à poch al de baix,amidantse

aixis un cert espay de temps.

Aquest estrument, que 's deya Ciépsidra quan era d' aygaen
lloch de sorra, era 1 rellotje antich, y tan antich que :

s pert

en la nit del temps. En un baix relleu descobert de poch, ahont
hi ha representadas las esposallas de Thetis, s' hi troba Mor-
feu ab una ampolleta en la ma esquerra.

Avuy dia ne fan us en las naus, en los parlaments y també
en las aulas pera marcar los minuts que dura una prèdica,

un examen, ó 1' espay de temps que un taquigraph esmersa

escribint.

L' ampolleta ab duas alases símbol de mort, volent dir

que 'I temps vola, y pérçò 's veu representada en lombas y
portas de fossar. Ab rahó '1 Llibre de la Saviesa considera la

vida com ombra que passa, lo correu que corra, la nau que
viatja ab vela estesa, 1* aucell que talla 1' ayre ab son vol, la

sageta llansada pel arch, la pols que '1 vent aixeca, l' escuma
que 's desfà ab lo retop de la onada, lo fum qu' esbargeig lo

vent.

L* ampolleta ab sas alas simbolisa tot això.



L* ERMITA.

A tia 1 1 del puig hi ba una ermita

que senyoreja la vall

y recolzat sobre I' herba

un gasto' entona un dols cant.

Las campanas de 1' ermita

de sopte à morts van tocant,

lo pastor à la vall mira

tot deixantse de cantar.

D' aquells que en la vall habilan

un ne portan à enterrar.

jAy! pastor de la montanya

que també t
;

hi portaran!

Enuci Franco.

CORREU NOU.

Contan de Voltaire que veyontse perseguit sempre per un

jove admirador seu que no deixava de enviarli cada dia una

carta, li escrigué.

«Molt senyor meu: he mort, per lo tant ja no podré respon-

dre d' avuy en avant à cap de vostras carlas.»

Al endemà reb una altra lletra del mateix, ab aquest sobre:

«Al Sr. Voltaire, en lo altre wiòn.»

L' AVAR Y SON TRESOR.

FAULA.

De rondalles ne sabia

molles quant era petit,
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puig que contarmen solia

1' avieta, quant ja 'm tenia

ben acotxadet al llit.

Y en lloen de venirme son

com ella s' ho figurava,

la rondalla 'm desvetllava;

y després fent la non-non

la rondalla somiava.

Les que mes à mi 'm plavian

eran les d' encantament,

les d' aquells reys que tenian

tres fills y tots se morian

de mal d' enamorament.

Però després m' han ficat

dins mon cervell tantes coses

que ja tot se m' ha oblidat;

els rosers no tenen roses

quant el fret els ha tocat.

Mes avuy per bona sort

una me 'n ha recordada

de molt trista y endolada;

jo n deya la d' aquell mort

que per faula 'm ve ajustada.

Una vegada un avar

(que ho era mes que una rata)

fent un badall va finar;

dins del clot V or y la plata

no se n ho pogué emportar.

Allà à las portes del cel

sa pobra ànima trucà:

en sa balança fidel

la pesà T àngel Miquel

y jmesquina! no hi entrà.

Y per càstich lo seu cos

à dintre la sepultura

tampoch hi trobà repòs,

puig que del fúnebre clos

exia en la nit obscura.
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Al caure la batallada

primera de mitja nit,

la llosa era al punt alçada;

y donant un seca cruxit

sortia la blanca ossada.

Y en sa mortalla abrigat

ja consumida y terrosa,

per les parets arrambat

entrava dins la ciutat

com un' ombra vaporosa.

Y essent davant del portal

de sa casa s' aturava

y com si 's fongués entrava

y se 'n pujava cap dalt

fent un trepUx que glassava.

A dins sa cambra corria

dexant la mortalla enrera;

y encès de folla dalera

ab unaestrevada obria

la corcada calaxcra.

La bossa à les borea treya

y alia damunt la vuydava

y quant 1' or y plata \e>a

les dues barres badava

y reya ibon Deu! com reya...!

Mes de sopte s' alegria

en tristesa 's trasmudava,

puig cada jorn advertia

que '1 tresor qu' allí hi havia

s' abaxava, s' abaxava.

Ho tornava repassar

una, dues, tres vegades,

y en sas mans brutes pelades

fregava y feya dringar

les monedes rovellades.

Y anava fent pilonets

lo mateix que quant vivia

ben afilerat* y drets;
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y 4s desfeya, y repetia

els seus comptes y eomptets.

Y ell compte que comptaràs

y 1 tresor baxa que baxa.

;may havia \ist tal casi

y cada jorn ab trist pas

se 'n tornava vers sa caxa.

Una nit ple de tristesa

veyent mimvà' 'Is dinerots

caygué una llàgrima encesa

dels dos buits y negres sots

de sos ulls. y ab gran prestesa,

Prengué la bossa engrutada

y estrenyent lo grapat d' or

en son pit quedà agafada

la bossa en sa costellada

en el lloch mateix del cor

Y fent lo sostre croxir

ab ses farestes petjades,

quant 1' alba començà à exir

se 'n tornà à n' el cementir

mes fexueh que altres vegadas.

Y en arribant \ah, ah, ah\

lo rebé tot lo fossar

ab una infernal rialla

y amagantse en sa mortalla

dins sa tomba s' enfonzàl

Jaume Collell.

Vieh, Febrer de 1872.

De la Confraria de la casa del Sr. Rey apellada de

Madona Sta. Maria, ab novas y mostras dels

llibres manuscrits pera son regiment.

(1333-Uü

La fé y devoció dels pobles cristians en lo misteri de la Con-

cepció sens màcula de la Santíssima Verge, Mare de Dèu, avuy
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ja dogmàtieament definit per nostre pare sant , I" inmortal

Pio IX, pot afirmarse qu' es tan antiga com lo mateix cristia-

nisme. Axis nosho proban alguns moniments artistichs de

divers genre, deguts à la pietat dels feels del' església primitiva

tant del Orient com del Occident y anteriors al segle V en que

fou cel-lebrat lo concili general d* Efeso (431) contra la herètica

doctrina de Nestori, qui disputava la maternitat de Maria y ai

qual combaté, fent una bellissima invocació à la Verge, lo gran

pare de I' església grega Sant Cirilo, patriarcha d' Alexandria

y president de aquell, en nom del papa Sant Celestí.—Nostra

pàtria, Catalunya, qu" à malgrat del tirànich jou del paganisme

romà, havia també estat evangelisada ab la bona nova aportada

per tres dels apòstols del Dèu humanat, fent nàixer un innom-

brable plantell de Sants y màrtres, no restà tampoch enderre-

rida en acceptar com à cosa de fé la hermosa creensa de la

puritat de la Verge. Aixis nos ho proban alguns datosque breu-

ment indicarem y son : la fundació de Santuaris dedicats à

Maria, en los primers segles de la era cristiana; I' aprobació

per 10 perlats catalans en lo concili IV de Toledo (133), del bre-

viari de Sant Isidoro que conté I' ofici de l' Inmaculada Con-

cepció, lo (|ue 'ns fà conjecturar qu' à partir al menys d' aque-

lla data, degueren celebrarlo en llurs respectivas diòcesis; lo

senyalament d' aytal festivitat pera lo pagament d' una pensió

en rahó de cert alou, que consta, en un conveni firmat eutre Is

monaslirs de Gualter y de Ripoll (S. XIII), devia aquell prestar

à aquest; la membransa que de la pròpia festa se troba feta en

un dels 4 martirologis de 1' església de Vich
,

qu' es del

segle XIII
; y à mes una poesia anterior al mateix segle, tito-

lada: «Complanch de Santa Maria Verge,» y existent entre los

preciosos pergamins de 1' arxiu de la col-legiata d' Àger.

—

Tantost Ilumena 1' aubada del segle XIV quan, uni\ersalisada

ja tan hermosa creensa: la fecunditat y gran talent del filosoph

mallorquí En Ramon Lull escriu succesivament en Montpeller

uns poétichs coi-ioquis intitulats : «Alabansas à La Verge Ma-
ria,» y en Avinyó altre llibre nomenat: «De Inmaculata lici-

tissimce Virginis Conceptione» ; la diòcesis de Gerona inslituheix

per decisió capitular en 1330 la predita festa ab ofici propi; \

per fi los reys d' Aragó, volguent acotxar dins llur casal la fe
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en tant maravellós misteri, aixis com defèndrerla per totas las

terras solsmesas à son paternal regiment , estatuhiren la con-

fraria dalt nomenada: 'En Pere 111 lo Ceremoniòt . essent infant

als 8 Maig de 1333, de quals llibres d' ordinaeions anem à

parlar un xich en aquest senzill anàlisis bibliogràfich.

Gracias à V amabilitat de nostre bon amich lo Reverent Pre-

bere En Joan Detx, capellà de dita confraria . vuy existent en

la Santa basílica catedral de la present ciutat, podem fer cone-

xer à nostres llegidors un curiós manuscrit del segle XV,

continent, com veurem, part d' altre del XIV y nomenat;

*Libre de la Confraria de la casa del senyor Rey intitulada tots

invocació de la Sagrada i pura Concepció de Madona Santa Maria

Verge i Mare gloriosa. »Del estracte y mostras que subsegueixen

se desprenen algunas noAas pertanyents à aquesta associació

religiosa, qual manera d' ésser no descriurem per menut à fi

de no allargar aquest article. Forma dit llibre un volum de

47 fóleos escrits à i columnas en cada plana, que contenen, à

saber: primerament, après del titol dalt copiat la taula dels

16 capítols que 1 composan, la qual es d' aquest tenor

:

RUBRIQUES.

Del coraensament. e aprobació de la Confraria, e dels Edic-

tes fets à reverencia de la puritat de la Sacratissima Concep-

ció de Nostra Dona.

Quant e per qui fó comensada la dita Confraria. E com fó

aprobada per lo Senyor Rey en Pere stant Infant. E après per

ell mateix stant Rey e Senyor ratificada I-

De la provisió feta per lo Senyor Rey en Joban, à confirma-

ció de la dita Confraria, e en special favor dels Confrares resi.

dents en Barcelona II.

Declaracióe corroboració de la prop dita provisió del Senycr

Rey en Johan, la qual à instància dels Confrares siguents la

Cort, ere estada revocada III.

De la provisió del Senyor Rey en Mnrtí tocant en special lo

drap de les ^epullures dels Confrares residents en Barce-

lona IV.

Del solemne e devot Edicte fet per lo Senyor Rey en Johan»
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tocant la solemnitat de la Sacratissima Concepció de nostra

Doua V.

De la publicació feta ab crida publica del Ednde dessus

dit VI.

Del segon Edicte fet per lo Senyor Rey en Marti a confir-

mació del ediete dessus dit Vil

Del slatut ó ordonació feta per lo Senyor Rey en Marti en

favor dels Evangelitzans é preycants la purilal de la Concep-

ció de Nostra Dona VIU

DEL ROTOL DELS MAIORALS.

De la forma com lo Senyor Rey es confrare IX.

Dels noms e nombre dels Oficials, e de la Elecció da-

quells X.

De la prioritat é principal càrrech dels Maiorals sobre la or-

dinacio é administració de tota la confrena XI.

De la forma de la recepció dels confrares, é dels cassos per-

què deuen ésser foragitats de la Confreria XII.

De la sollemnitat de les sinch festes de la Mare del fill de

Deu Nostra Dona Santa Maria. E de la special ordinació Ma
per lo Senyor Rey e manatla ésser continuada en la Sacratíssi-

ma Concepció de la dita Nostra Uona XIII.

Del loch quels Confrares han en la proee^io del preciós

cors de: Jesu-Christ XIV.

De la Capellauia <|uis deu cantar ordinàriament. . . XV.

De la Missa del dia de cascuna setmana en lo qual se devrna

per tot lany la incamacio del Fill de Déu XVI.

De la ordinació que ban los Maiorals en la distribució de la

moneda XVII.

Que dels diners de la Confraria nos deu dotar o instituir al-

gun Eclesiàslirh Benefici XVIU.

De la almoyna dels Confrares freturosos XIX.

De les solemnitats de les sepultures XX.

Dels aniversaris XXI

DEL ROTOL DELS VISITADORS.

Del càrrech que han los dits Visitadors en complir les obre-.
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de Misericòrdia en los confrares posats en necessitat. , XXII.

Del càrrech de Visitacio XXIII.

Del càrrech de pacificar XXIV.
Del càrrech de Almoyna XXV.
Del càrrech de fer scruiini dels confrares mals ó vi-

ciosos XXVI.

DEL ROTOL DE OYDOR DE COxUPTES.

De la forma de la recepció, e finament dels Comptes. XXVII.
De la ordinació del tres Libres principals de la Confraria, e

del Libre de albaraus, e de notamens XXV1I1.
De la conservació dels dits Libres. E de 30 que dit oydor hi

deu continuar XXIX.

ROTOL DELS ANDADORS.

Dels treballs en general que son tenguts fer los dits Anda-
dors XXX.
De les notificacions que deuen fer à cascun dels Con-

frares XXXI.
De les execucions, que deuen fer de deutes, e penes XXXII.
De la part que deuen haver de ^0 que executaran XXXIII.
De la franquesa que han tinent loffici. . . . XXXIV.

DEL ROTOL DE ÇO A QUE ES TENGUT CASCUN

CONFRARE.

De la general obediència quels Confrares son tenguts als

Maiorals XXXV.
Quels Confrares son tenguts de ésser presents e oferir à les

solemnitats de les V festes de Nostra Dona . . . XXXVI.
Quels Confrares deuen ésser presents als Anniversa-

ris XXXVII.
Quels Confrares son tenguts de anar à les sepultures de lurs

Confrares, e de ésser presents en los Capítols, e de la manera
com deuen estar e parlar en aquells XXXVIII.
De la obediència que los Confrares son tenguts als visita-

dors XXXIX.



De ço quels Confrares Lechs deuen pagar per entrada e

après ordinàriament XL.

De co que cascun Confrare Prevere, ó scolà es tingut de

fer.
." XLI.

De la Oració quels Confrares son tenguts fer per la ànima
de lur Confrare, que sabran ésser mort XLU.
De la Lexa que cascun Confrare es tengul fer à la Confra-

ria en son testament XLHI.
Quels Confrares per les Ordinacions de la Confraria no pu-

xen encorrer pena spiritual XLIV.

Quels Confrares puxen haber absolució de lur propi sacer-

dot de periuris, ó de penes spirituals ó pecuniàries, que hagen

encorregudes per no observar les Ordinacions antigues. XLV.
De Conceptu Virginali XLVI.

A seguiment ve lo prólech que diu axis: «Com moltes de les

coses acustumades, e necessàries al Regiment de la Confraria

de la Casa del Senyor Rey, apellada de Madona Santa Maria,

e constituïda sots invocació especial de la sua Santa e molt

pura Concepció, no fossen posades en scriptura, e moltes de

aquellas qui eren seiïles fossen mudades, e pratieades en altra

orde, e manera, que no eren posades en scrit per la qual rahó

lo exercici del dit Regiment era moltes Negades posat en con-

fusió; Perço ab sollemna, e gran Capítol celebrat en Barcelona

en lo Palau Maior del Senyor Rey en lany de la Nativitat de

Nostre Senyor MCCCXXVIll (1) Regnant lo Senyor Rey en

Marti. En lo qual capítol foren lo maior nombre, e les pus no-

tables Persones dels Confrares de la dita Confraria, així d'a-

quells qui eren siguenls la Cort, com d'aquells qui eren resi-

dents en Barcelona, fo concordablement acordat, conclòs e

ordonat; Que per traure Confusió lo dit Regiment, e per posar

aquell en ordonada distincció, e en dislincta, clara, e lumino-

sa ordinació fossen ordonats certs Oflicis, et cert nombre de

Officials entrels quals fós compartit tot*lo regiment de la dita

Confraria. E perço que cascun dels dits Oflieials fós plenament

(1) Eixa data està manifestament errada babent de dir MCCCICVIH

(1398 ; pus en aquest any y no en lo de 1.118. era rey en Marti, lo qual fo-

berna d* 1396 à 1410, com es ben sabut.
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certificat de son càrrech, que fossen fets aytants Rotols, ó Quae-

ms de pergamí com fossen los dits Offieis; En los quals Rotols

fós scrit largament e distincta tot ço, et quant cascun Official

hauria à fer per rahó de son Offiei, e que à cascun dels dits

Officials fos donat lo Rotol on la ordinació de son offiei seria

posada e scrita. E mes avant fo ordonat perqó que de les dites

ordinacions, romangués memorial perpetual com fort fàcil-

ment, e leugera se poguessen perdrà los dits Rotols, ó algun

d'aquells; que fos fet io present Libre en lo qual fossen regis-

trats tots los Rotols dessus dits, e que en lo comensament del

dit Libre ans de la continuació dels dits Rotols fos posat, con-

tinuat e scrit quant ne per qui fó començada la dita Confraria,

e après com es stada conformada, e continuada, aixi per lo

Senyor Rey en Pere de bona memòria, qui al comensament de

aquella havia dada sa auctoritat stant Infant, com per lo Se-

nyor Rey en Johan de digna memòria, qui Regnà après del dit

Senyor Rey en Pere, qui fo pare seu; com encara per lo Se-

nyor Rey en Marti per la gràcia de Deu ara Regnant Frare del,

Senyor Rey en Johan dessus dit. Registranthi tots los Edictes

e altres provisions fetes per los dits Reys e Senyors tocants la

dita Confraria, e les solemnitats de les festes de la Gloriosa

Verge e Mare de Dèu Madona Santa Maria.»

Finit aquest prefaci, comensa lo text dels 4f> capítols dalt

indicats, dels quals ne copiarem alguns pochs per via d' ins-

trucció. Lo pus interessant es lo 1.« que conté trelladat

lo respectin prólech y comensament del primer capítol del

«Llibre antich de la confraria» manuscrit del segle XIV ícom à

coetà de la fundació d' aquella: 1333) que sentim no conèixer

original. Véusel aquí dit capítol:

«.Del començament de In Confraria, e de la aprovació, e ratifica-

ció daquclla, e primerament de la aprovació feta per lo Senyor En
Pere stant Infant: E de la ratificació quen feu après stant Rey e

Senyor.

I. Fo comensada la dita Confraria per alguns Oflficials de

casa e de merçé del Senyor Infant en Pere, Primogènit del

Senyor Rey Namfós, ab Concell, voluntat, é aprobació del dit

Infant en la Ciutat de Çeragoça en lany de Nostre Senyor
MCCCXXXIII; E après com lo dit Senyor Infant en Pere per la



gràcia de Deu fos Rey, e regnàs après óbil del dit Senyor Rey
Namfos Pare seu; Ratifica lo dit Senyor Rey en Pere la dita

Confraria, posant aquella ensemps ab los Confrares en certa

ordinació segons que les dites coses appar per lo Pfólecb del

Llibre antich de la dita Confraria, e encara per lo primer Ca-

pítol en lo dit llibre contengut, la tenor del qual Prólech es

aytal: «Com en bona, e be ordouada Confraria se eomplescha

lo mauainenl de Deu, qui diu: «Diliges proximum tuum sicut

te me ipsum» ço es a dir que lom am son proisme aixi com si

mateix; E de bons Confrares sia e de va ésser ço que es scrit

dels apòstols, e dels Deixebles de Jesuchrist, qui diu: «Erat

eis cor unum, et anima una» ço es que eren tots dun cor. é

duna voluutat; E percó à comendació de confraria diu lo Pro-

feta Daviu Rey de Jerusalem «Ecce quam bonum cl jinundum

est habitaré Fratres in unum,» ço es que molt es bo, e de gran

alegria confrares habitar ensemps en bona volenl.it complida.

Perquè los Offieials alguns de Casa e de merçé dei Sedyoc In-

fant en Pere, Fill del molt alt Senyor Rey Namfos himogenit,

e General Procurador seu cobeianls ab gran voluntat ésser, e

viurer en amor e caritat així com los dits Apòstols e Deixebles

de Jesu-Christ, entenents, que per Santa Mare Fsgle\a, es

aprovada é loada confraria, e per dret comú ratiíieada. A ho-

nor é à glòria de tota la Santa Trinitat, Pare, é Fili e Sani K>-

pirit, e de la gloriosa Verge Madona Santa .Maria, e de tots los

Sants de Paradís, e à be e a profit de lurs animes, e de totes

altres feels deffunctes ab consell, e ab voluntat del dit Senyor

Infant Ordenaren Confraria intitulada de Madona Santa Maria,

la qual confraria fo comensada en la Ciutat de Caragoça Dis-

saple ques comptava VIII" Idus Madiien lany de la Incarna-

ció del Fill de Deu Jesu-Christ MCCCXXXI1 1:< B la lenor del

dit primer Capítol es aytal: «E car lo senyor Infant dessus dit

après óbit del all Senyor Rey Namfos Pare seu per gràcia de

Deu fo en successió sua elet al Regiment de sos llegues, a re-

tificació de la dita Confraria innovaren la ordinació dels Capi

tols adicions, e permutacions profitoses etc.»

AíSDRKU R\l. Uil'KK.

Seguirà en lo Calendari del any vinent.
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Tot vestit de roba negre

Y trencada la color

Jugant ab (jualre fustetes

R* esta lo pobre minyó.

Se 'n ha portat à sa mare

Avuy lo colxo dels morts:

Sa mare era jove y bona,

jAy, fill meu, quina dis-sort!

Lo nen al miraria estesa

N' ha esclatat en tan greu plor

Que hauria partit les pedres

Quant y mes romput los cors.

[Mes ay. valga
?

ns V innocència!

Desde les hores tot sol

Com si tal cosa hagués vista

Està distret ab lo joch.

iTant de bó que 'u oblidesses

Àngel de Deu. tant de bò!

Que n' es molt trisle la vida

Si I
1 amarga un tal re.ort.

Jusepet, <,à ne què jugas?

Surt fillet d
; aquest reco.

—Jo no juch, lo nen contesta,

Ni ganes ne tinch tampoch.

Jo M que vull, ferne una caixa

Ab aquestes quatre posts,

Y après d' estirarnr hi dintre,

Que vinga M cotxo dels morts.

^Per qué dins la caixa grossa

No 'ns hi aficaren tots dos?

Ma mare sempre me 'n du va

Y al punt nv hauria fet lloch.

—

Y en Jusepet altre volta

Esclata en dolorós plor,
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Que hauria partit los pedres

Quant y mes trencat los cors.

Victoria Pfnta db Amee.

Barcelona, 58 d' Ago*t de 1811,

—Viu aqui '1 senyor Cavall?

—No senyor; mes aquí I costat hi està lo senyor Poltro. Es

un home alt, ros, borni...

—Vaja 1 mateix, sí, sí... Com que fa tan temps que no 1* he

vist... Es dir que encara 's fa dir Poltro com quan era cadet?

Vaja, vaja, vol fer lo jovenet per lo que 's veu!

À LA JOVE CATALUNYA.
Tal eiemplar trahen los nets dels avlt.

Atsus Makcb.

Joventut, esperansa catalana,

Rassa de Fivaller y d Ausias March,

Si algú 't demana ahónt vas. responli sempre:

«Ahónt volgueren mos avis arribar.»

À V igualtat devant de la justícia

Qu' es la mare dels pobres y dels richs,

í V amor al prohisme qu' es la regla

De llivertat que per tothom s' ha escrit.

À ferne un temple sant de la família

Y lo traball en ell santificar.

A traure de lot cor v tota pensa

L' esperansa del fruyt de malvestat.

A exalsar ab los càntichs del poeta

L art y la ciència y V esperit del bé,

Herència qu' ens dexaren nostres avis

Y de la nostra glòria fonament.

A enmotllar en I' antiga Catalunya

La Catalunya jove y dir al mon:
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En ma casa payral jo he après à colre

La senyera de Pàtria, Fe y Amor.

Sens fe y amor tan sols cova de lladres

Fora la pàtria hon tot- havem nascut;

La justícia, la pau. la poesia

Son de la Pàtria, Fe y Amor lo fruyt.

La forsa ab lo punyal, la mort, V incendi,

Lo dret abatre en tota Europa vol;

Mas de Deu é inmortal nostra bandera

No la podrà remoure may la mort.

Joventut, esperansa catalana,

Rassa de Fivaller y d' Ausias March,

Si algú *t demana ahònt vas, responli sempre:

Àhont volgueren mos avis arribar.

Miquel Victorià Amer.

—D' alzina y dona

de cent una de bona.

—Dona y alzina

de cent una de fina.

—Per San Pere, pagès, ves à 1' olivera

si 'n veus una ensà, un' altra enllà

tórnaten à casa que prou n' hi ha.

—Per San Lluch sembra, moll ó aixut.

RECORTS.

(Traducció de D. G. Nünez de àrce.)

I.

[Tantes reconlanses vives!

jtantes esperances mories!...

Enjamay lo huit pot ferse
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ab el ànima <IHs homens.

Naix una ilusio y ea morta,

y deixa el cadavre vores

desoterràl en el anima

clavat en lo cap é inmòvil:

Molts anys per això esperanr.es

que jo ab mi mateix vos pòrle

sonrienlme falagueres

desde jiofa fins à ser jove;

hui, (iue sota 'I pes terrible

em plany del cadavre vostre,

hui, que naixcut may haguéreu

desitjarà, quant vos plòre

II.

iT'en recordes?... baix d
£ un arbre,

en lo jardí de la casa,

parabes la dòlsa fruita

de ton vestit ab la falda;

mivolant nostra alegria

de pronte es troja la brancha,

llansaste un jayl y jo en terra

vaig raure besant ta planta.

Pergui el sentit; però en sòmits

em paregué qa' eécoltaba

ton desconsolat gemech,

ta dolsa y tendra paraula;

y quant jo torní à la vida,

viu qu' ab una sola ullada

tons ulls y els meus se besaren,

ton ànima s' uní à mon ànima.

III.

Ja fà sis anys. ^Ten recordes?—

quant per la volta primera

etern amor se jurarem

y fidelitat eterna;

lAy, qu' eixes hores ditjoses

pasaben ab llaugereal
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Un destij. una esperança

nostra vida liahors era.

Un jorn I' encant va turbarse

de la nostra passió tendra,

de la sort lo vent contrari

me portà à lluntana terra,

\ tu, del meu coll pentjada

ab plors molts amarchs desfeta,

torna, me digueres, torna,

que mou còr t' en dus en prenda.

—

Torní tetro\i casada;

y un àngel de gran bellea

en los teus brassos dormia

lo somit de la inocencia.

Besi ab tremolosos llàbis

son front, sos cabells de seda,

et miri y viu qu* estah^s

com una morta groguencha.

IV.

Despucs aturdit y sego,

quant me ferí el desengany,

ab tps volgudes memòries

1' agravi volguí vei.tjar.

Foll, agarrant la madeixa

de los teus cabells castanys

qu' en la darrer despedida

tú me donares plorant;

frenétich vaig dir, que muira

lo record de un còr ingrat

y el vent arrastre les cendres

del qu' era inútil regal,

y mut y suspens mirante

m' ofegà de pronte el llant

y en conte de duria al fòch,

als llàbis la vaig portar.

jAy! vullga Deu que no vetjes

pres ab un amorós Has
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àeixefill de tes en Iran \< s

plorar, como estich plorant.

T'en recordes qu'en los dies

de mes secretes angusties,

quant ductant de mi mateixa,

y desitjant ser ilustre,

olvidat, oscur y pobre

ab tes carícies volgudes,

secant mon Ilant me digueres,

—Ten fe... seràs gran... no'u ductes;

los teus llorers partirem,

jo triumfaré quant tú triumfes

y nostra passió y ta fama

tot lo mon ompliran juntes.

—

Hui, mm nòm esròlta cl püblich,

mes obres son conegudes,

del ruido de losaplausos

turbat y trèmol disfrute.

Com tú estàs llunt y devaes

es que te cride y te busque

crecb qu' eixe ruido retrona

dins de lo vuyt d' un sepulcre.

Jascinto Labaila.

LO CABO.

Un cabo estava ensenyant alguns quintos: posat al cap de la

renglera observava atentament si à la veu de mando aixecavan

tots al plegat la cama esquerra, pera marxar al pas regular.
—De frente, paso rrgular, marchen.

Un quinto treu lo peu dret: lo cabo veyent de perfil duas ca-

mas en 1' aire y molt junias, cridà furiós:

—iQui es aquest animal que romp la marxa ab las duas ca-

mas al plegat?
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(Cant popular.)

Tres fillas ne tè 'I bon rey—íotas Ires com una plata.

Sen' enamora de I' una—Margarida 's nomenava.

—Margarida, Margarida—tu has de ser ma 'namorada.

—No'u mana lo Heu del cel,—ni la Verge Soberana,

de ser muller de mon pare,—madrastra de mas germanas.

—Depressa los meus criats—tancàula dins d £ una cambra,

qu« no veja sol ni lluna,—ni tampochnaixe 1' aubada:

per menjar li donareu—sols tonyina y carn salada,

y per beure li daréu—ayga de la mar salada.

—

Passa un dia, passan dos,—passa tota la setmana.

Ella de set que tenia—per la finestra guaytava:

va veure sas g?rmanetas—que un coixinet d' or brodavan.

—Germanetas, mas germanas,—donàume una tassa de ayga,

qae la boca se m' asseca,—y ma gola es una brasa.

—No la beuràs, malehida,—no la beuràs tu malvada,

si creguesses à ton pare—no te 'n mancaria d' ayga.

—

Margarida torna à dins—tristeta y desconsolada.

Ja baixa un àngel del cel—y li obra un'altra veníana

y de alli veu sos germans—qir ab pilotas d' or jugavan.

—;Oh, germans, los meus germans!—donàume una tassa d'

ayga,

que laboa se m ; asseca—y ma gola es una brasa.

—No la beuràs, malehida—no la beuràs tu malvada:

si creguesses à ton pare—no te 'n mancaria de ayga.

—

Margarida torna à dins

—

tristeta y desconsolada.

Ja'n baixa un àngel del cel—que li obra un' altra venlana

des d' alli vèu al seu pare—qu' ab forquilla d' or menjava.

—Ay pare, lo meu bon pare,—donéume una lassa d' ayga

(1) De la colecció qu" ab lo títol Cansons de la teva 's va publicait ja fa

anys, lletra y música recullida directament del poble pel coleccionador:

transcrita aquesta darrera, pels mestres de música senyors Vidal de Llegda,

Salto, Carreras, Candi, loca y altres. Formarà part del quart Yolum que est»

en preparació,

fi
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que la boca se m' asseca

—

y ma gola es una brasa:

mentras jo me la beuré—de Dios serè enamorada.

—Depressa, los meus criats,

—

puj<Mi!i una tassa d
1 ayga,

no li pujéu ab la d' or,—ni tampoch ab la de plata,

sinó ab la de crestall—que I' ayga serà mes clara,

lo primer que seia allí— te una corona guanyada.—

Quan son al cap de la escala— Margarida ja f'mava:

dos àngels li feyan llum,—la verge 1' amortallava.

Y en la cambra del seu pare,— los dimoni hi balla van.

VA DE RET,

Havent anat à ordenarse un estudiant un \ioh dur de cascos,

va respondre com Deu va ésser servil à las preguntas que per

son prelat li foren tela*. Mes donantii luego aquest à tradubir

un tros do llati en qu« hi havia Us següents paraulas «passus

sub Pontio Pilalo» lo ordenat traduïu sens escrúpol: «Passà

sobre lo pont de Pilat».

—jJesus!—esclamà I- bisbe posanlse una ma al cap.

—Passà sota lo pont de Pilat.— Digne rectificant lo traductor.

—|Vade retrol—afegí sa Ilustnsima posanlse al cap las duas

mans.

—Ilustrissim Senyor, replicà lo examinando, tot desconcer-

tat, si no passà per sobre, ni tampoch per sota, no se per ahont

podia passar.

MORT D' EN MAXIMILIÀ.

Obri 1' traydor la porta

Del castell ab clau d' or à la nissaga

D' indis colrats; rendí sa espasa forta

Lo Rey venut: cobrà 1' traydor sa paga.



t.Sents? los timbals redoblan;

Ab tocb de morts los campanars tritllejan;

Per la plana 'Is soldats tristos s* encoblan,
Y à solixent los núbols vermellejan.

Devant ile la filera

Que abans lo gatejava ab sa cridòria

Passa I

1 Emperador, la mort I* espera,

La mort de! just serena com la glòria.

De sa esposa 1' imatge

Trau de son pit y ans de morir la besa;

Perdona al mejicà son felló ultratje,

Pensa ab son Deu y sa pregaria resa.

Com à màrtir s' inmola:

Ab la sagrada creu, cayent s' aferra...

Lo fum que son cadàver ennuvola,

Alsa inmortal son esperit de terra.

Mal fat pel 's que arrencaren

Ton tendre cor dels boscos d' Alemanya,
Y ab falsa mà à ton front enrevoltaren

La corona imperial de Nova Espanya.

Allí per tii del-lira

Perdut lo seny ta malenada esposa;

Aquí l' selvatje trossejat te mira,

Gaudirne espera llivertal y gosa.

Mal fat, fill bort del poble,

Triunvir sense pietat, August de Fransa,

Cayguia sobre ton front la sanch d' eix noble,

Fonguia ton sceptre 1' llamp de la venjansa.

Joseph Lluís Pons.

Juriolde 1867.
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LOS TRES GALLEGOS

Tres gallegos que després d* haverse ocupat per molts anys

en las feynas baixas que en las ciutats del centre d' Espanya

se 'Is destina, havian arreplegat una pila de diners, tractaren

d' entomarsen ala seva terra à disfrutar d' aquells, y avans d'

anarsen, algú que be 'Is volia, Is hi donà per consell, que no

enrahonessin gaire pel camí ab la gent que trobessin, ni di-

guessin à ningú que duguessin diners, ni ahonl anavan.

Ab tan bon consell y la bossa plena emprengueren camí y

camina que caminaràs, se Is feu nit en un bosch en lo quin

aixis que hi hagueren entrat sentiren fressa d' homes y per la

conversa conegueren qu' eran lladres. Tots assustals s' enfila-

ren cadescú à dalt d' un arbre y arribant Is lladres, encengue-

ren un gran foch y comensaren à contar diners.

Veus aquí que n contaren tants y tants qu' un dels gallegos

admirat de veure tant d' or, no pogué contenirse y tot d' un

plegat digué:

—-jQuànt or!

Los lladres tots admirats, refets del sust, agafaren al gallego

y perquè no "Is desoubris lo matareu. Lo pobre home tenia una

sanch molt negre y 'Is lladres tots admirats no paravan may

de dir: «;y quina sanch mes negre!» Tant y tant ho digueren,

que per fi un dels altres gallegos veyeut tanta estranyesa, y

que no savian esplicarse la causa, ell que diu:

—Es que havia menjat moras.

Los lladres alsaren lo cap y 't veyeren al gallego, lo feren

baixar y 1 mataren.

Veus aqui que mentre '1 matavan estavan dihent:

—Y quins gallegos mes bestias, qui Is feya parlar y aquest

últim sobre tot, veyent qu' havian mort al altre perquè havia

parlat ell, també ha tingut de ffrho.

Y '1 tercer gallego qu' estava enfilat dalt del altre arbre, al

sentir allò, ell quedin:

—Per ajxó jo no dich res.

Los lladres lo agafaren, lo mataren també y s feren ab los

diners de tots tres.
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PÀTRIA. FIDES. AMOR.

i.

D' un plech d' exes roontanyes, d' un dels casals que'l6

roures

Volten en les garrigues dels Pirineus veins
,

Sis setgles fa els meus avis, durs fills de I aspra serra,

Surtiren quant en Jaume alçà '1 peno de guerra,

Esglay dels sarrahins.

II.

Y al devallar dels singles vers les fiayroses planes,

Per 1' or del sol cambiantne l'argent pur de les neus.

L'escalf sant de la pàtria duyen al cor mos avis,

Los lays d' amor dels poetes catalans en los llavis

Y en los escuts les creus.

III.

Jo que una breu estona vinch à seure à esta antiga

Sagrada llar hont crema lo foch del avior.

Com els soldats d' en Jaume , net d ' ells y germà vostre,

Los tres mots per divisa encara ah ergull mostre

De Pàtria, Fe ï Amor.

IV.

Fill so de la joyosa vila que al sol escampa
Tot temps de fresques roses brodat son mantell vert;

La coronada ab pàmpols y fruyts que la llum dora,

La que la seda fila, la que remembra y plora

L' alarb en lo desert.

V.

Fill so de la que guaytan com dos gigants cativa

D* un cap Penyagolosa, de 1' altre cap Mongó;
De la qu' en T aygua juga, de la qui fou per bella

Dues voltes desposada ab lo Cid de Castella

Y ab Jaume d' Aragó.



— a —

VI.

Be prou que n ensomniari d aquell March maridatge

De trescents anys les glòries avuy sos fills darrera;

Be prou que ab mut coratge veém com les gralles negres

Volen p' els cims hout feyen sols en jorns mes alegres

Llurs pius los esparvers.

VII.

Llavors tu, oh Barcelon; , à un temps soldat y nau ver,

La espasa als lloms cenyida \ pèr ceptre el trident,

Per tos vaxells vetllavas del mar blau à la vora

Junt à Monjuieh que s' alça com una inmensa prora

Navegant vers I' Orient.

Vlll.

Y llavors tú , oh Valencià . palaus y lemples gótichs

Basties y els rius feyes esclaus empresonar

Pera regar les hortes que avuy son ta hellea,

Y els rinis de los poetes anavas, Galatea,

Cantant prop de la mar.

IX.

L' Amor, la Fe y la Pàtria foren tres bones fades

Que'l breçol dels meus pares varen trenar llavors,

La Fe ab les verdes paumes del marlyri y la glòria.

La Pàtria ab los que guarda llorers eterns la historia

Y ab la morta els Amous.

X.

|La Pàtria...! En corts o en lluytes. ab sanch 6 ab veu

tatenta,

Contra els estranys la terra . los Furs contra el dret real,

Be els defensà Valencià ab clar seny y ab mans fortes,

Per ço el punyal d' en Pere gravà dalt de ses portes:

Dues voltes llkal (1).

XI.

I
La Fe..! Del humil frare mestre Vicents encara,

(1) Divisa de la ciutat d« Valencià.
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Ressò dels antiehs setgles retruny I" ardenta veu

Que 'n lo Concili ais Papes, als Reys devant sos nobles

Y per les amples places cridà als estols dels pobles

i< / Honra y temor ú Deu '.

XII.

[ L' Amor...! L' ombra de N' Ausias à tan bell mot axeca

Lo front del llit de marbre , Besant los trists esguarts,

Y plany de nou les trobes de sa inmortal ferida,

Ell per qui fou ia dona entre els dols de la vida

Com un llir entre carls... (3)

Xlll.

Jovent de Catalunya, nous trobadors, del nostre

Sagrat avior siaune, jo us prech, custodis feèls.

Si 1' arbre boscà axeca fins al cel blau les branques

Hont los au -ells s* aturen y esclateu les tlors blanques.

Es iserqué enfouza raéls.

XIV.

May com avuy qu - Espanya o\ira envergonyida

Trencats corona y ceptre, brut sou mantell de fanch,

Sos fills en Uuyta infame, y 's veu menyspreada y sola,

May com avuy n
:

es digne qui el gonfanó tremola

Ab les barres de sanch.

XV.

May com avuy qu' el Dubte glaça los cors y brollen

Per tot fonts d* impuresa hont beu lo poble à doll,

May corn a\uy n' es digne qui diu la oració tendra

Y en les desertes ares cubert lo fron de cendra

Dobla el cap y el genoll.

XVI.

May com a\uy que 'I Odi esmola els ferests glavis

Y ven al encant l

- anima sos sentiments per 1' or
May com avuy u' es digne qui l' olivera planta

(i) Wvisa de Sant Vicens Ferrer.

(3) » » Ausias March.
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Y coronat de roses al mon, trobadors, can la

La dolça lley d' amor.

Valencià, maig 1872. Vick.nts W. Qükrol.

L.O SEGRETARI

«Ditxosos temps y segles ditxosos foren aquells en que sens

andrónimas de judicis de concilio y verbals y sens altres mals

de cap que la voluntat del Senyor batlle, se posaba terme à

las quistions per lo que est resolia en dreta y bona lley des-

prés de oidas las parts agraviadas, y los testimonis, si n' hi

habia, y consideraba aquell que era menester. Lla\nrs se pas"

saban anys y panys sens los vehins barallarse: llavors totas

las rahons que entre vehinas solen promourers, acababan

dientse quatre parauladas y fentse mala cara una setmana ó

quinze dias, ó fins que I' una à I' altra s' habian menester;

llavors si las cosas arribaban al punt de dalt y a tirarse los

plats pel cap, un parell de dias à pa y aygua ó set ó vuit ho-

ras de cama al cep, ho arreglaban lot. servint de escarment

per tres ó cuatre anys Mes densa que hi ha jutges de pau y

segretaris y papeletas y paper scllat. la pau s' es tornat guer-

ra: per un tres y no res la gent se baralla: tot son ilispfltas,

y plets y primeras diligencias. y desseguida cap a la presó,

ahont s' hi pudreixen y mentres tanl, si I' home es lo pres, à

casa ningú guanya y balla tothom los goig de Sant Prim, y si

^a presa es la dona, las criaturelas abandonaria^ ) I' home de-

satès, estan pitjor que aquella à la presó.»

Aixis s' esplicaba en certa ocasió,—ja fa il* això vuit ó nou

anys, com que jo encara feyarie I* ofici, advocat) com diu la

gent,—En Jaume Gallart, rull pagès de aquesta emonlrada, de

mesprop setanta que seixanta anys, lo qual en c<>mpan\ia de sa

muller y d' un cunyat, l.abia \ingut a deniananne parer sobre

un fet que li estaba passant.

—Qualsevol diria, li respongui . \elientlo tant desalinat.

que agravis propis vos fan parlar aixis.
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—Y s' equivocaria, perquè gratsia à Dèu, en ma vida h«

tingut d' anar per justícia y avans que tenir un plet me deixa-

ria tallar un dit.

—Home fins à tal punt...

—Cla y net: tinch ó no linch rahó: no la tincb, donchs do-
naria à qui sia seva; la tinch jo, donchs veurer si 'I pillo que
'm busca ronya al cove se contenta ab un, ab dos, ó ab tres,

ben segur de que sempre n' eixiré guanyant, puig, de lo con-
trari me exposo à que lo jutge se las calse al revés, y sortintne

ben lliurat, los gastos y los m ds de cap ningú me Ms trauria

del demunt.

—Voleu que os diga la veritat? Si tot hom pensaba aixís, los

advocats hi foran de mes.

—T que vol dir que s' hi perdria gaire?

—No es sols això sinó que los dolents aprofitantse de sem-
blant manera de pensar, en compte de eixir al cami ral à de-
manar los diners ó la vida, cosa que ofereix los seus inconve-

nients, puig poden trobar qui 'Is torne "1 camb't etgegantlos

un tir, amenassarian ab mourer brega à las gents honradas,

pera pescarne un ò dus ó tres, com vos dieu. Dèu vos lliure

de que conegan las vostras opinions.

—^ Veus. com lo Senyor es de mon parer? digué en est pu»t

la dona. Jo prou li dich, que si ho saben no s
: entendrà de

feyna; mes lo mateix cas ne fa y aixis nr escolta com are

plou ben ligas.

—Es veritat, y per això m' esclamo. > per això renego dels

jutges de pau y del paper sellat y dels segrelaris. y del qui Is

inventa. Llàstima de mal de ventre quan semblant idea I hi

esdevingué. Quan no n' hi havia, los pobles eran una bassa d
1

oli: d' ensà que n tenim, no s passa^una setmana sens judicis

y rahons. Y es net : com lo sou que I' Ajuntament los dona no
arriba pera fer bullir la olla y anar ben vist, tenen de buscar

feina del ofici, y ab tal de tenirla, capassos foren, me dona de

parer . de fer barallar al pare que Is engendrà ab la mare que
Is va parir.

—Vamos que exagereu. A mes de que no deuhen ésser tots

d' aquest calandà.

—Home , fasses compte que es ona pila de patatas que s'
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haia escalfat : per una que 'n trobe de bona, ni ha cent de

podridas.

— <f, Però no \ctieu que Is temps s' ho portan?

— Velen aqui un altra que no ha filat d' avuy. iQue Is temps

s ho portan I Això prou fora de bon dir; mes si s tingués de

demostrar ja foren ligas d' altre paner. Quan al ivern fa fret

ni' engipono I gaitabota, perquè 'Is temps s' ho portan y vaig

mes ben regit : qnait ab lo sol d' Agost suan las pedras, penjo

Is hàbits \ no tiinh tanta calor: això ho las jo \ ho fa tothom,

perquè los temps s' ho portan y fenlho aixis estem millor. Mes

quinas venlalges nos han pervingut d aqueixa nació dels

segretaris que vostè diu que ns han portat los temps?

—En primer lloch evitar que Is batlles obren à impuls de

son capritxo, y que guiats per I' odi. per las malas volensas.

ó per la ignorància, castiguen à tort y à dret.

—Sí, encara que sobre això hi ha prou que dir.

— Després e\ilr que la mala fe puga triunfar de la honra-

des, puig quedant escrit lo que s ha convingut, no hi ha perill

que 's torne la paraula enrera.

—Per això si que no hi passo : avans sobre la promesa d' un

home hi podia pujar de peus. que per esta raho deyan 1' home

per la paraula y lo bou per la banya ; y are densa que hi ha

segretaris he vist trencar mes paraulas. ab tot v haberse escrit,

que cabells tinch al cap, y no so ealvo.

—En tercer lloch no castigar à ningú sens forma de judici,

y sens que s' haja esbrinat tot lo succehit.

— [Y que fa això de bon dir ! Com se coneix que no viu

vostè en un llogarrò com nosaltres perdonam. Segretari hi ha

que es capas de probar en blanch y en negre que lo sol se pon

à las deu del matí, y per si no ho vol creurer vaig à oontarli

un fet. Vostè ja coneix al Ton de las Llambardas.

—Prou, home
,
que I' any passat tragué la grossa dt)a em-

pedrats.

—Aquest mateix. ^Que ja sap de lo que vuv parlarli?

-No.
—Com ha parlat de la rifa.

—Perquè sé que la va traurer.

—Es que d' això li pervingue tot. Com es mes bocamoll que
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un caragol de Setembre 's fen llouguas pera que tothom sabés

la sort que i' hi havia esdevingut ; rm's rom lambè PS tant gene-

rós com un cerca pous, pi>r mes que li donaren enhorasbonas

y li tiraban imiire -tas pera que pagàs un berenar, ell ferm que

ferm. y vaja ja nois xiular quan 1' asa no vol beurer : no n' hi

ha <ie fels. Lo qui mes se 'n agravià o> tanta ratería fou lo

Segretari que jurà per sos i\ea^ que !' hi haua de pagar, y miri

quina se n \a pensar per eixirsen ab la seva. Quan un home
hi pensa, vaja ii ilich qae n' hi ha pera tornarse boig.

—Mes que fou?

— Fasses compte que ia eslrafularia major del mon. Estaba

lo pobre Anlon, això era per I* Advent, sopant molt tranquil

en companyia de la quitxalla, quan trqcan à la porta y conei-

xent la \eu. no vascilà en obrir. Era "I clavari del poble que

d' ordre del Sr. Batlle li manaba que comparegués à la casa del

comú. Per no cansarlo: se insiruian primeras diligencias per

furt de rabassas, y se I' acusaba com autor del fet. Ja pot

contar rom se quedaria lo minyó; mes com haventli preguntat

lo Segretari si era ó no cert que al entrarà casa se.\a treginaba

tres ó quatre rabassas, digué» que era \eritat, 's disposà que

anassen a cercarlas y ias portaren alií ahont era i Batlle,

dienlli al Anton que ja stj n podia tornar. No havia passat en-

cara mitja hora que ja era à casa scba "I m:ii\at del Segretari

(lienlli «Anltoi. iens maia pesxa al teler; mes hi 'ns entenem no

deus lemer po h ni gens.» Com que qui mal no fa, mal no
pensa, io minyó ho prengué à xansa, envià en hora mala al

Segretari dientii que ell no tenia cap seba que, li fes courer, los

ulls. y... wija ja te rahó "I ditxo que per enemich un mosquit

es prou: desprès de passar tres mesos à la presó li feren creu.

—Francament no ho entench, ni puch creurer, que per por-

tar tre.» 6 quatre ceps fiquen à ningú a la presó.

—Ysi son furlats?

—Ah. si eren furtats ja es punt diferent, be que no fora tan

grossa la pena.

— Donchs no eran furtats y ho fou. Are 1' hi diré com. Prop

de la pessa del Anton, n' hi te una 'I Sech de la Cameta, y
aprofitant la sahò que hi havia, puig ja recordarà que pel No-
vembre d' antany plogué com si may ho hagués fet, arrencà la
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vinya y essent cap vespre, emportassen à casa sona una carre-

tada ile ceps, deixanlne à la pessa una bona pila per 1' en-

demà L' Anton plegà mes tardet y trobant on lo camí, aquí

un cep, mes enllà un altre y després un altre, 'Is arreplegà y tot

dihent ja 'n tenim per fer foch vuit dias, puig rata ho es, car-

regat com un ase arribà à'xupluch. No falta qui ho vegé:

prou, com que hi havia interès; innovaren al Sech. que M

Ton de las Uambardas I' hi havia robat una carga do rabassas;

lo Sech, que, no hi corra molt bo, 'n dona part à la justícia; lo

guarda termes confessà que 1' havia trobat portant aquells

ceps, y encara que ell s' exclamaba que. Ms havia trobat pel

camí, no li valgueren rahons: lo guarda termes digué que I'

havia vist sortir de la pessa del Sech, y es veritat, puig pas-

sant per ella I

- Anton feya dressera: los esports declararen que

Ms ceps eran iguals als de la vinya que s' havia tallat y com

he dit avans, no 's pogué escapar de la presó por mos que ju-

raba que era ignooont.

— Fins aquí lari apariencias estaban en contra d' ell: fou

una desgracia...

—Una agracia? Una murriada que no to perdó de Deu. Lo

que fou, y això s sabó desprès, es que 'I Segrelari mes viu que

la tinya y mes astut que una guilla, comprenent (!<> quin peu

coixeja 'I pobre Anton, tant, bon punt com plegà I Sech. .-o n

Mà a la seva pessa: agaía Is tres o quatre ceps; Is deixa eau-

rer en lo t'ami, fora de la pessa, y presumint que veureiSns \

agafarlos I Anton tot fora hu, avisat com tonia al guarda tor-

mens pera que vigilàs per aquells voltants, pogué declarar que

1' havia vist eixir do la pessa d'ahont s' havian tallat bíceps.

y encara que ell digué que Is havia trobat pel camí; com lo

carreter declarà, vera la veritat, que no 'n caigué cap del car-

ro, y lo Segrelari DitoegSM las eireias. no tinch mes que dir

que à bon entenedor, ja sap lo demés.

— He. mes això ho presumiu. Com saben i|ue no fmi me> que

una manegada dol Segrelari?

—No sap que por fondo que s fassa I foch ve que respira?

No 'm fassa dir com s' avoriguà: lo (|tio pueh assegurarli es

(|ue es tant cert com que ara som al deinati. que encaro no han

tocat dotze horas.
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—Però convindreu ab mi que aixis se posan de manifest

mollas malesas que d' altra manera reslarían sens castich.

—Si convé al Segretari prou; mes si no li convé, ó be s' ha

posat oli à la corriola pera que no grinyole, ja es punt dife-

rent. Vol que li diga la veritat? Los pecats grossos may se des-

cobreixen; mes en tractanse de malesasque no valen una pes

sa de dos, com furts de fruita y hórtalissas, y altres per I estil,

qu' avans d' haberhi Segrelaris al mon si 's descubrian se

castigaban ab quatre amenassas y vuit reganys. y tot lo mes

fent treballar un parell de jornals al autor per compte d" algun

pobre malalt, sempre s- esbrinan y se castigan y 's fan mes

despesas en paper, que no te de vàlua lo que s' ha pres.

— Aixis se respecta la propietat.

—Sí, just : per cada malesa qu' avans s* escometia are s' en

cometen cent. Y es clar, com los segrelaris...

—Prou, home prou: sentintvos à vos...

— ;Ay sant cristià! si 'm posaba à contarli casos, no acabaria

d* aquí à demà. Y per no cansarlo y perquè 's convencé que

fins en las mes insignificants accions mostran sa dolentaria no

'm cal sinó recordarli allò del Replega.

—No sé pas que voleu dir.

— Ay caratsus ^no ho sap?

—No.
—Vingué el cas de tenirse de fè lo padró. Lo pobre Replega

que 's guanya la vida anant à cercar ab son carretonet los sachs

de gra que 's deuhen portar al molí, que per això 1' anomenan
de motiu Replega, y ningú '1 coneix per altre nom, com no

sap d' escriurer y ab prou feinas de llegir, se 'n anà al Segre-

tari pera que li omplis la fulla.a—Com te dius, li preguntà—
Joseph Casals, àlias Replega—^Cuans anys tens?—Tants—
iQuin ofici?—Cap—^Y donchs que vius de renda?— Sí, de tirà

un carretó.» Y sap com umpli la casilla al gran estrafulari?

Escribint burro: de manera que resullaba en lo padró que '1

Replega era burro. Quan ho llegiren en la casa del Comú 's fe-

ren un panxó de riurer, que no li dich res.

4V0I que li diga la veritat? L hi dono tots los segretaris per

lo que m costan. Dèu lo lliure de sas mans y à mi també. Y
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ab aqueixa, que à voslò y la companyia los guarde Déu molls

anys.

Desprès se n anaren lo Gallart y la dona y lo germà de

aquesta, deixantme milg cailós lo que aquell bavia dit dl una
classe (|ue tinch jo per molt honrada y respectable, sisquera

hi haja en ella, com en lotas, algunas excepcions, puig jo no 'Is

fas carrech de certas travesso ras que !s so!eu acumular relati-

\as;i:I ions d' Ajuntament , negocis <!' (juin(;is . comptes

municipals, gastes <l•I comú , etcètera , etcètera, de las quals

tal vegada no n ten.'ii ells la culpa , sinó certas lleys \ certas

exigencias de las quals no devem parlar, puig com molt be

havia dit aquell bon home, pel bon entenedor mitja creu val

per deu.

Ab tot volguí averiguar si lo Gallart tenia algun motiu espe-

cial pera mirar de tant mal ull als segretaris, y aproíiíant la

visita que m feu son «unyat , pera reculUf lo parer que devia

donarli per escrit, com li dirigís una pregunta encaminada à

semblant ti, 'm respongué;

—No bo estranye. no l

ls pol veurer ni pahir densa que un

d' ells li feu una mala passada.

—Y qué fou?

— Res: que havent sabut la sena dèria d - no pledejar, anas-

sen lo ilel seu poble, que per cert no era 'I mateix de qui contà

lo fel de I" Anton de las Llambardas, anassen dich à trobarà

un dels seus germans y li ompli 'I cap de lluquets dientli que

li demanas la llegilima. Üigueli aquest que ja la fenia rebuda:

observali lo Segretari que podia demanar suplement de ella,

puig no li havian donat lo que corresponia, y desprès d- haver

convingut en que ell lo dirigiria ab tal que li donàs la meitat,

com que 1' altre no arriscaba res, puig aquell mala pessa I' hi

oferí bestraurer lo que fos menester, tant bon punt com se \e-

gé mon cunyat amenassat ab un plet li donà tres unsas. ab lo

qual quedà lo germà mes content que un cà ab un os. Què mes

volia •! Segretari? vehent que la cosa 1' hi havia reeixit, ho di.

gué als demés germans y germanas... Per no cansarlo ab mas

rahons: basta dirli que '1 negoci li valgué set unsas y mitja com

un llum; ésser lo guia y consultor de tots los desesperats; y

veurers malheit per mar y terra de tota las gents de be, que
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quan n' hagueren esment, volian ferni una com un cove; be

que no hi foren à temps, puig tementse la que 1' hi esperaba,

una nit arreplegà 'Is trastos, y entregant al Alcalde un paper

que contenia la renuncia, y dient per aquí passan los nostres,

deixà à los del poble, com sol dirse ab un pam de nàs.

Desprès de esta esplicació, comprenguí la mala voluntat que

en Jaume Gallart portaba als Segretaris de poble petit, y lo

mal concepte que de ells format tenia.

Consti que lo que es nosaltres, no participam de semblant

opinió.

Gatetà Vidal.

Vilafranca, Seplembre de 1873

NA FRANCINETA.

(Balada, mallorquina),

1.

A la nit, hi haurà gran ball

Vuy à la vila:

Hi aniran tots los fadrins

Y las fadrinas.

Guitarras y violins

Faran musica,

Glosadors hi cantaran

Cansons pulidas.

Pels carrers ja han escampat

Murla florida;

Y à la plassa hi ha festers

Y banderinas.

Fluviols y tamborins

Yxirimias

Van sonant, y tot lo mòn
se regositja.
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II.

La collada dels fadrins

Tresca la vila:

—<,Francinela vas al ball

Ab tas amigas?

—Hi aniré, si Deu ho vòl.

—Bé; donchs, fes via

Que ja anam à comensar

Dins d' hora y mitja.—

Na Francineta ja s' vest

De ballarina,

Ja li posa oli d' olors

La seuadida

Y 'Is cabells rossets com V or

Ja li pentina.

Sabatetas ab floquet

Y blancas mitjas,

Giponel ben ajustat

Y faldellinas

D" escambray ab entornpeu

De musselina;

Volantel brodat de punt

Y randas finas,

Cordoncillo de vint palms

Y joyas ricas

Que sa mare li llegà

Quant se moria.

Se passa al dit un anell

De ventulinas,

Que tot T any ne te estojat

Dins capsa fina;

Al mirall s' hi mira un poch,

S' hi veu bonica,

Y contenta cap al ball

S' en va ab sa dida.

UI.

Del vell compte 1' fill major
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Baixa à la vila

Per veure 1' ball dels fadrins

Y las fadrinas.

Na Francineta s' en vé

Quant ell arriba;

D' ella n' queda enamorat

Quan se la mira.

—Glosadors, los glosadors,

^Qui es la nina

Qu' are acaba d' arribar

Tan enllestida?

—

—Francineta s' diu, senyor,

La mes bonica,

La que n porta d' escambray

Las faldellhias.

—

Ja s' hi acosta V jovencell

A la fadrina:

—jSonadors, sonau, sonaul

jVols ballar, nina?—
—jAh! senyor, jo ballaré

Si ho vol la dida.

—

—^La dideta, voleu vos

Que ball' la nina?

—

—|Ay! senyor, massa bona es

La companyia.

—

Ja li pren la blanca ma,

Voltan y giran;

Y sens que s' en adonàs

La ballarina,

Del ditet li treu V anell

De ventulinas.

IV.

—^Francineta, per qué astàs

Plorosa y trista?

—

—L* anell d' or ahí en el ball

Vaig perdre, dida.

Passa un dia, 'n passan dos,
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Y al tercer dia,

Del vell comte i' fill major

Content arriba.

—Francinela, Deu te guard';

iPer qué estàs trista?

—Un anell vaig perdre al ball,

Que molt valia.

—^A.1 qui are te 1 tornà9,

^Qué li darias?

—L' unsa d' or que n' va pagar

La mare mia.

—No n' vol, no 1' preu en diners

Lo que desitja

Ferne prest V anell nuvial

De tú y ell, nina.

—Donàume n' rahó, senyor,

De aqui l' tendría.

—Fill major d' un comte n' es

Lo qui t' estima.

La donzella baixa 'Is ulls

D' empagahida.

—^Francineta, vols esscr

La esposa mia?

—jAy! senyor... per mi... no sé..

Si ho vol la dida.

—^La dideta, voleu vos

Que m' aym la nina?

—jAyl senyor, passat demà

Jo 'us ho diria.

V.

Com antany, hi haurà gran ball

Vuy à la vila;

Hi aniran tots los fadrins

Y las fadrinas. *

Glosadors hi cantaran

Cansoiïs pulidas,

Guitarras y violins
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Faran musica.

Na Francineta també

Baixa à la vila;

Mes, mi rau que no va al ball

Sola ab sa dida;

De brasset va ab son marit,

Aquell qu* un dia

Li va pendre V anellet

De ventulinas.

Mateu Obrador Bbiwassa».

Septembre.—1872.

DON Q U ÍXOT.

CAPÍTOL II (*).

COM SORTÍ PER PRIMERA VEGADA DE SA TERRA L' ENGINYÓS

D. QUIXOT.

Tenint aço aparellat no volgut trigar à metre en obra lo qu'
ell tenia al magí. tant mes quan I* esperonava à ferbo la falta

qu' ell, à son modo de veure, en lo mon feya la sua tardaneria,

pus molts eran los agravis que hi havia per desfer, torts per
adressar, injurias per corretgir, mal usos per millorar y deu-
tes per satisfer. Y aixi fou, com sens dir res y sens que vist fos

per ningú, una matinada d' un dels pus calurosos dias del mes
de juriol, aparellàs de totas armas, colcà son Rocinans, posàs
sa mal forjada visera, prengué son escut, empunyà sa llansa,

y per la tanca d' un corral ixqué al defora ab molt de plaher

y gaubansa al veure qu 4 havia dat comens à son bon desig
sens trobar cosa que '1 ne destorbés. Emperò tantost se troba
al ras, li vingué un negre y terrible pensament, tal que per poch
no li fa deixar ja la sua comensada ventura; y fou que 's re-
cordà de no haver rebut encara 1' ordre de la cavalleria, y essent
aixís à dreta lley no li era permès, ni devia mesurar sas armas
ab las de cap altre cavaller; y si 1' hagués rebuda, devia portar
armas blancas à semblansa de cavaller novell, y escut sens
empresa, fins à tant que per mèrits propis la conquerís. Moltas
arrels clavaren en son magí aquests duptes y aprop estigueren
de desvaneixe sa fal-lera: ab tot poguent més en ell la sua fo-

(*) Dem aquest bocí de traducció del Quixot, com & mostra de una que
se 'n està fent ja fa temps.
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llia que no pas altra cosa. pensa ferse ordenar cavaller per la

primera persona que trobas, com ai\is fet doyan molls altres

segons ell havia llegit en los llibres que d' açò tractan. Per lo

que toca à las armas blanca*, pensava netejarias tan bell punt
quan hagués temps, fins qae bo fossen mes que I' armeli: aço M
va sossegar y sossegat que l'ou anà fent son camí que no'era
altre sinó 'I qae plavia à son cavall, creyeni qu' en fer allò

estava la font de las ventaràs. Alxís v seguint via lo nostre fla-

mant venturer ab ell mateix parlava y nèya: «zEu los esdeve-
nidors temps, al traure à llum la vertadera historia de los

meus alls fris, lo savi qui 'Is escriba, quan a contar sia aqaei-
\a ma primera sortida, tant de matinada, quin dupte te de
que ho posarà ai\ï?Tot just havia lo molt ros Apolo eslés da-
munt 1' ample de tota la terra los daurats brins de sos her-
mosos cabells é tot just los pintats aucellets ab sas dolces llen-

gües saludat havien ab tendre y melosa cantarella la vinguda
de la rosada aurora, qu' havent deixat lo llit tou de son gelós
espòs per la porta e balcons del manxego borizó dels mortals
se deixava veure, quan lo pros cavaller Don Quixot de la

Manxa, leixant los llansols colcà son famós cavall Roçin

emprengué son camí pèl conegut y antích camp de Montiel» (y
era cert que per ell anava) é hi afegí dient: «venlurosa edat e

segle benahuró» aquell en lo quin sortiran à llum les meues
maravelloses proeses dignes d* ésser posades pel cisell en bron-
zo, de relleu en marbre e en pintura sobre taules, per memòria
del esdevenidor. [Oh lú, lo fetiller savi, sia qui volies, qir has
d' ésser lo cronista d* esla gentil historia, te prech que no t'

oblides pas de mon pobre Roeinans, companyó etern meu en
tots mos camins é anades.» Après com si verament enamorat
fos, deya tornanthi: «Oh princesa Doleinea, senyora d' est cor
catiu, molt agraviat nr haveu foragilantme lluny" vostre > ado-
lorintme ab I' exprés ó rigorós manament de no poder à pre-
senca vostra vindré; niembràuvos, jo 'us ho demano, senyora,

d' est cor tot vostre que tant pateix per la vostra amor.» Altres

disbarats anava diben tal ensempsd' aquests, tots à semblança
dels que I* ni havian ensenyat sos llibres, estrafenl taol com
podia llur llenguatje; y abaixo tan poch a poch feya lo seu ca-

mí y '1 sol venia tan depressa y ab tan dale, que gens li hague-

ra costat à ir aquest lo fondrelhi '1 cervell si poch ó moll n' ha-

gués tingut. En desig anava d' ensopegar tost ab qui poder fer

prova del poder de son esforçat bras y aixis era que neguitós

n' estava y mòlt. perquè havent caminal tot aquell jorn ni la

mes petita" cosa digna d' esmentar pervingul li havia. N -

hi ha

d' autors que dihuen que la seua primera ventura fou la del

congost del Làpice; d
4

altres creuben qae fou la dels molins de

vent, mes lo que jo he pogol traure en clar y 'I que he trobat

perescriten los anyals de la Manxa, es que tol aquell dia altra

cosa no va fer que pasarlo caminant y qae 'n sent al cap vespre
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tan ell com son rotjí afadigats > morts de fam estavan; y aixis

esguardant per tot arreu si s' ovïrava quelcun castell ó pleta

ahont passar aquella santa nit y minvar las suas peunrias,

vejé no gaire lluny del camí quefeyan un hostal, quai hostal

fou per ell com si "hagués vist una estela, que si no I' encami-
nava al palau de sa redempció, al menys als portals d' ella '1

duya. V
r

a afanyarse en caminar mes depressa e hi va arribar

al vespre. Per atzar s' hi trobavan à la porta dos galants jo-

vas. d' eixas que s' en diu de bona vida, ias quals anavan en-
vers Sevilla en bona companya d

- uns traginers, y aquella nit

de pura pensa feyan paradaen 1' hostal. Com à n' el nostre

venturer tot quan* pensava, veya^ó »>smaginaba li aparia ésser

fet y posat à la manera de lo que havia llegit, tantost vejé 1'

hostal li semblà ésser un castell torrejal dels quatre cayres, ab

sos barrets de brillador argent, ab lo seu pont llevadis y ampla
vall y demés ab que 's solen pintar castells d' aquesta mena.
Atansés poch à poch al hostal que castell li paria) y quan à
xich tret fou estrebà à Rocinans fent temps à li de que isqués

quelcun nano per entremig dels marlets à dar ab so de corn lo

seny de que cavaller al castell venia. Mes semblantlhi que tri—

gavan massa y que Rocinans presa portava en anarsen cap à

V estable, s' àvehinà à Pa porta del hostal y llavoras fou quan
hagué esment de las duas distretas jovas qu' allí s

-

estavan.

Quals jovas à ell li paregueren duas hermosas joveneelas ó

àgracíadas y gentils damas que à la porta del castell prenian

los vint y un plers. Mentres tant volgué 1' atzar que un por-
quer que" hi anava aplegant d' uns rostolls una ab perdó sia

dit) manada de porchs sonà un corn, com aixis es cosa acos-
tumada quan volen fer plega d* ells, lo qual tot seguit feu

creure à D. Quixot ésser posat per obra lo que tan desit-

java, (jo es que quelcun nano feya la senyal de la sua vinguda.

Y així fou com, plé d' on estrany contentament, va arribarse

fins à I" hostal y ahont eran las damas; las qui tantost vegeren
com s' atansava un home talment armat y ab llansa y es ut.

esporoguidas anavantse à metre dins. si no fos que D. Quixot
endevinant la seva por per lo modo de fugir, s' alsà la sua vi-

sera de cartronet y mostrant sa aixuta y polsosa cara, ab gentil

continent y reposada veu. així Is dix:"«Les vostres mercès no
fujen ni temen pas cap descomediment, car à 1' ordre de. cava-
lleria que seguesch no pertoca, ni pertany ferne à ningú, molt
menys àjovenceles tan altes «-om son les vostres mercès à jut-

jar pèl seu posat». Esguardàvanlo las jovas y ablos ullstracta-

van de des.-óbreli la cara que la mala visera 'Is destorbava de
veure: emperò ohintse dir jorenceles, à qual cosa no hi éstavan
fetas, lo riure no 's pogueren deturar y de tal modo esclafiren

que D. Quixot fins pertorbantse Is hi digué: «Mòlt be escau lo

comediment en las beyles, de stoltes es riure per tan poch; t;o

no 'us ho dich perquè vos enujets e mostrets mal continent
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car sols es mon desig lo podervos servir.» Eix llenguatge no
comprés de las damas y 'I mal portant de nostre cavaller feyen

creixe en ellas lo riure y en ell I enujament, com que d' allò

n* hagueran vingut altras cosas si per sort en aquell punt no
hagués eixit I

1

hostaler, home gras y com à tal calmos; qual
hostaler veyent aquella estrafeta figura coberta d' armas tan
desapariadas, com eran la brida, llansa, escut y esberch, de
poch li vingué com no acompanyà à las jovencelas en las sen-
yals de la sua gaubansa. Mes ab tot fentli por la màquina de
tots aquells arreus, resolgué pariarli ab molta de cortesia y
aixis li va dir: «Si la vostra Mercè cerca posada, hi trobarà en
eix hostal tot quan vulla y agó en molta abundo, com no sia

llit; car aquí de llits no "n tenim pas cap, senyor cavaller». Ve-

ent D. Quixot 1" humiliesa del castellà, que per tal va pendre
1' hostaler, resposta li 'n feu dihent així: «Per miabqualsevu-

11a cosa ni ha prou senyor castellà, pus mos arreus son les

armes, mon descans lo lluytar etc.» Al sentirse dir castellà, cre-

gué lo bo del hoste, que aquell i' havia pres per fill de Castella,

encar que fos andalús y dels de la platja de Sant Lucar, tan

lladre com Caço y tan disbauixador con un estudiant ó un pat-

f;e.
Y així li va respondre dihent: «Llavoras, penyals seran los

lits de la vostra Mercè y sempre vetllar lo seu dormir, ab agó
descolcarne pot ab la certesa de que trobarà en esta barraca

peu y ocasió no tan sols per vetllar una sola nit, sinó fins tot

un any de carrera». Y dihent eixas rahons aguantava V estreb

à D. Quixot qu' ab molta pena y fadiga baixà de cavall com qui

en tot aquell jorn no hagués tastat cosa. Après encomanà al

hostaler sa colcadura, en rahó d' ésser la millor menja pa del

mòn. Lo bo del hostalé 'I contemplà y no li aparegué ni à mitjas

que fos aytal com deya D. Quixot; y metenllo à 1' estable vin-

gué de nou à posarse al manament de son hoste al qui en

aquell punt las donzellas (que ja ab ell havian fet las pans) es-

tavan desarmant, quals donzellas si be ja V havian despullat

del pitrer y 1' espatller en cap manera pogueren ni menys sa-

pigueren desencaixaríi la gola, ni treurelhi la estrafeta sota

visera que duya lligada ab unas cintes verdas, por tal que no
podentlashi desfer los nusos, arrivà '1 cas precís de haverlade

tallar; mes ell nos' hi avingué y aixis fou com tota aquella

nit restà ab la sota visera posada, venint à ésser la pus estran-

ya y graciosa figura del mon. Mentres lo desarmavan (com qu'

ell se creya que aquellas presas y deixadas donas que las ar-

mas li llevavan, eran senyoras capdals y damas d' aquell cas-

tell) las dix molt gentilment:

«•Ja may ne fou cavaller

De dames tan ben servit

Com ho va ser D. Quixot
Quan de son burch va venir;
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Donzelles cuidaven d' ell,

Primpceses del seu rooí.

Rocinans qu* eix é no altre, Senyores mies, es lo nom del

meu cavall, essent lo meu D. Quixot de la Manxa. Propòsit

tenia fet de no descóbrem fins y à tant que les meues gestes

fetes en servey é profit vostre, me mostrassen ; emperò lo

voler lligar ab'l' objecte present i' antich romans de Lan-
garot, causa es estada de que mon nom sabesseu avans d' hora:

mes ja vindrà temps en que les vostres mercès me manaran é

jo obehiré é à les hores 1' esfors del bras meu mostrarà 1 desig

que de servirvos tinch.» Las donas aquellas no gaire fetas a

sentir consemblants rethóricas, paraula no responian, sols si

li demanaren si era servit de penaré bocí. Respongué D. Quixot

y dix: «com qué à lo que "m sembla 'm pararia be, qualsevol

cosa fora de mon grat.» Per sort aquell jorn s' ensopegava à

ésser divendres y en tot 1' hostal solzament hi havia quelcunas

raccions d' un peix qu' à Castella s' anomena badeju, y à la

\ndalucia bacallà y en altres parts estocafix y en altres penca.

Preguntàrenli si per ventura li plauria à sa mercè menjar pen-

ca, pus altra mena de peix no hi havia per darli. Respongué
I). Quixot: omès d1 una penca ja arribarà à fer un peix, y à mi
poeh me fa que "m duguen vuit rals senzills ó be una pessa de

vuit, tant mes quan podria molt ben ésser qu' estes penques
fossen com la de vadella que es mes bona que '1 bou, y com 1'

anyell qu' es millor que la cabra. Emperò sent vertader que '1

Ees y fadiga de les armes no 's pol aguantar si '1 ventre no va
en arreglat, siga lo que 's vulla lo que pensàu donarme por-

taumho tost.» Paràrenli la taula à la porta del hostal perquè hi

feya fresca y 1' hoste li va dur quelcom del mal remullat y pit—

jorament cuit bacallà acompanyat d' un pa tan negre y seuhòs
com ho eran las armas. Cas era de riure véurel menjar, pus
com duya posada la sota visera y alta la visera, de tot punt
impossible li venia à ésser lo dur ell mateix per sas propias
mans boci à la boca, si d' altras no li feyau eix servey; y per

50 una d' aquellas damas li 'n feu eixa mercè. Ab tot quan fou
al beure P hostaler tingué d" empéndresho pèl seu compte y ho
fiu foradant una canya, lo qual per un cap revia '1 vi y per 1'

altra '1 deixava en la boca del cavaller, lo qui per no rompre
las cintas de la sota visera, sens moures gota ho anava pre-
nent. Esdevingué qu' en això arrivà à 1' hostal un capador de
porchs y tantost hi fou, féu sonar son xiulet de canyas per
quatre ó cinch voltas, cosa que feu creure del tot à D. Quixot
2ue 's trobava en quelcun famós castell y que '1 servian ab só

' esturmens, y qu' era '1 badeju peix del pus saborós, de xeixa
lo pa y las bagassas damas, y 1' hoste castellà del castell y
aixís per ben pres dava son determini y sortida. Emperò lo

que pus lo agreujava era '1 no veures encara armat cavaller,
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donchs creya que à dreta lley, sens rebre I' ordre de cavalle-

ria, no li era pas en cap manera permès lo cercar venturas.

EN OCTUBRE.

A...

iVeus eixes oronetes

que, sense niu,

crehuen I' espay en busca

d' etern estiu?

jAixí tu y yo,

etern 1' escalf tornàrem

de la ilusió!

Darrer d' elles vingueren

à la montanya

que buy ab sa primer plutja

la Tardor banya:

iQue m' aconcelles?

^Anémsen à altra terra

darrere d' elles?

Anem: mes si '1 carinyo

sents que 's refreda,

farem niu com la tórtora

qu' ahon naix se queda.

|De hivern y estiu

es el mes doly, volen tse,

1' escalf del niu!

R. Ferrer y B.

àQUI TENIA RAHÓ?

üu jove atenies anà à trobar un mestre relórich dels qu 4 en

1' antiga Grècia hi havia, los quins a mos de las reglas de

aquest art, ensenyavan d' aprimar y polir conceptes, demà-
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nantli que 1' ensenyés de produhirse be en la paraula, à fi de

poderse defensar qualsevol hora que fos cridat davant d' un

tribunal. Feren preu; mes lo jove digué que no '1 podria pagar

fins que hagués guanyat lo primer plet; à lo que 's convinguè

lo mestre, y '1 va ensenyar.

Passà molt temps y '1 retórich no cobrava. A la fi cridà al

deixeble à judici, lo quin respongué à la acusació:

—Vaig prometre à n' aquest home que '1 pagaria en havent

guanyat lo primer plet. Donchs be: aquest es lo primer que só

tingut, y si '1 perdo, no 'l tinch de pagar, y, si guanyo, tam-

poch, donchs se te de complir vostre fallo.

—De totas maneras m'ha de pagar replicà 'l mestre: sipert,

per' complir vostre manament, y, si '1 guanya, per' complir lo

seu tracte.

LA COMPLANTA D j EN GUILLEM,

i.

Planyeuvos, camps de Deia, serra d' Espill

!

La vostra flor mes bella no la teniu;

L' arbre de verdes branques caigué y mori!

II.

Los dos barons pugnaven de temps antich:

Tronava la tempesta per valls y cim-;;

Un jorn 1' arc de bonansa vérem lluir

III.

Era Guillem de Deia gallart fadrí,

En arts de pau y guerra fort y subtil,

Y Ms cavallers li deyen lo rey dels nins.

IV.

Serventa de la Verge, Blanca d' Espill,

Era conort de pobres y pelegrins,

Per tots anomenada la flor de llir.
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V.

«D' Espill pubilla y dona, obra 'm ton pit;

Coneixes al de Deia, lo rey dels nins:

^Per senyor le voldries?» — «Oh mare, sí!»

VI.

«Hereu de mon llinatje, Guillem mon fill;

Be sabs quina es Na Blanca, la flor de llir;

^Per fembra la voldries?» —«Oh pare, sí!»

VII.

Beberes als de Deia, palau d' Espill!

Ensemps Guillem y Blanca foren ací;

Que un sol mot se diguessen no 's va sentir.

VIII.

Mes semblà que la sala de llum s' omplí,

Y que olor se movia de Paradís,

Y ella 's tornà mes bella, ell mes gentil.

IX.

Ay! de la sort de 1' home qui sab la fi?

Vingué una torrentada de sarrahins,

Trencant castells y pobles y monestirs.

X.

Del pont major de Deia ja son al mitj:

Guillem surt ab sa massa forment ferint,

Mes tremolant sageta sen hi va al pit.

XI.

-Adéu, vassalls de Deia, feels amichsl

Adéu, pare, adéu, Blanca, pregau per mi,

Que cap à Jesús vola mon esperit!»

XII.

Ara, ben lluny plantada de sa rahil,
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Adins d' ombrívol claustre benedictí,

Al cel son perfum llansa la flor de llir.

XIII.

Planyeuvos/camps de Deia, serra d' Espill!

La vostra flor mes bella no la teniu;

L' arbre de verdes branques caygué y moríl

M. Milà.

ABNEGACIÓ.

(quento indi.)

Heus aquí que una vegada hi havia un jove qu' es deya
Rurou y era fill de un pare virtuós. Un dia qu' anava à la

ventura va trobar una jove de maravellosa hermosura: tantost

va saber qui lo seu pare era, va anarli à demanar en matrimoni

y lo seu pare li va donar.
Lo dia avans del casament la nova se passejava per lo seu

jardí, quan una serpent sota 1' herba amagada, li va picar lo

fieu. Desseguida la seva cama esdevení blava y va sentir lo

ret de la mort. Alguns moments després ja no existia. Rurou
s' entregava à son dolor quan ohi una veu del cel que li deya:
—Si vols recobrar à la teva promesa pots ferbo: dónali la

meytat dels teus dias y tornarà à la vida.

f Rurou li va donar la meytat dels seus dias.

La jove va tornar à la vida y siguè la esposa de Rurou.
Vivian ditxosos quan vingué la peste à rebassar la vila. Ru-

rou sigué tocat del mal y anava à morir, quan la seva muller
que ni un insta:it lo deixava sentí una veu del cel que li deya:
—Dona, si vols donar la teva vida per la del teu Rurou, viu-

rà; però després de la teva mort escullirà un' altre esposa.
La jove va respondre:
—Rurou es lo meu espòs y lo meu amo, lo meu segon pare.

No 'm cal donarli la meva vida perquè seva es ja, prenia y que
salvat siga <,pero perquè Deu meu m' haveu revelat que des-
près de mi esculüria un' altre esposa?

Llavors la veu del cel esclatant com un tró respongué:
—Dona, no acusis al amo del cel y de la terra! He volgut

tentarte y no has caigut. Lo teu espòs viurà y tú viuràs ab ell

y no tindrà may altra esposa que tú.
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LA PERLA DEL VEYNAT,

Com senzill però afectuós obsequi à

la mòlt apreciable y agraciada senyo-

reta T. G. y F.

^No coneixeu la nineta,

moreneta,

Que 's nomena... TrinUatl

Donchs... aqueixa noya hermosa,

candorosa,

n" eS LA PERLA DEL VEÏNAT.

^No 1' haveu vista, aixerida,

ben vestida,

y eleganteta, on un ball,

o en los Archs, ab sas paysanas,

tan galanas,

passejant amunt y avall?....

Donchs... aqueixa gentil noya,

n' es la joya

que us retrataré aviat,

y (ja hi ha qui se la mira,

qui suspira

per la nina enamorat I..)

Tè una cara... moreneta,

|mès maqueta!..

ulls negres, purs y brillants,

y en sa boca, una sonrisa

i
que 'us encisa!..

sas maneras, elegants...

Mes... senzilla, y agradable,

tan amable

que '1 jove que la coneix,
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diu: «Aquesta senyoreta,

modesteta,

tè un cor. . que tot ho mereix.»

Ella us parla, carinyosa,

ruborosa,

y ab una veu tan suau

que us dirà 1 cor, qu' eixa nina,

que *s diu Trina,

com mès va, mòlt mès li plau.

Y es ben cert, perquè us agrada

la mirada

que n expressa aqueix candor...

de la nineta qu' es pura,

la ternura

qu' ella guarda dins son cor.

^No n' ha\eu vist bella rosa

que, flayrosa,

son grat perfum n' espargeix?....

Donchs, com aqueixa floreta,

la noyeta,

per son bell cor, m' apareix.

Quant veureu eixa donzella.

maca... bella...

així com vos be pintat;

sentireu que (ja no estava...

i
no pensava

ab lo jove enamorat!....)

Lo jove que se la mira,

la suspira

y es tan gentil aymador,

que 'm sembla... que ma paysana,

tan galana,

no li negarà son cor.
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Perquè 's diu... qu' ell... la festeja...

la rodeja...

y... que sos prechs no son vans,

y, si ' tenen simpatia,

jo voldria

la ditxa dels dos amants.

La ditxa de la nineta,

moreneta,

que s nomena Trinitat;

pus, ho mereix tot, la hermosa

bondadosa,

qu' OS?.. LA PIRLA DEL VEÏNAT.

Joan Sitjtar t Bülcbgora.

Fou escrita aquesta poesia à invitació del galant jove ayma-
dor de la Perla del veynat, ma gentil y apreciable paysana,

precisament ara mateix fa cinch anys, en un dia del mes d' Oc-

tubre de 1867; lo que, sens dubte, haurà estat de bon auguri

pèls amants, en aquesta diada del arcàngel San Rafel, patró

d' aquell galant jove, à qui ha donat, avuy, son cor y sa mà
d' esposa, la que de tant temps n' era sa estimada. Apar,

donchs, que ab eixa sort, bè podran dir abdos, y ab compla-

cencia, allò de que: «Quant fà cinch, V amor hi tinch».

Y, pus, s' ha complert tan satisfactòriament per' ells, per sas

familias y Is seus amichs, aquell mèu bon desitj expressat en

eixa poesia; tinch un pler en felicitar, de bon cor y de bon

grat, als amants nuvis, pregant al Senyor que 'Is hi vulla con-

cedir mòlts anys de goig y de ventura. ;Dèu ho fossa!....

Y ab la esperansa de que 's veja complert mon preen d' ara

com ho fou aquell desitj, trameto la poesia y ayaestas ratllas

al mèu ben volgut amich Sr. Briz, pregant li que—si es qu' en-

cara hi tingan lloch, y bè li plau,—sian esí. en lo Ca-

lendari del any vinent, per bona recordansa dels esposos y dè

son afeclissim,

Sitjar.

La Bisbal, 24 d' Octubre de 187*.
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UN XICH DE GRAMÀTICA.

Ara qu' entre 'Is lletrats novensans ó principiants s' es feta

moda lo us de las e pels plurals femenins, creyem del cas posar

aquí las següents quatre paraulas tretas d' unas breus obser-

vacions que sobre '1 mateix assumpto sabem estampa à la fi de
sa última obra: «Las venjansas del rey Pere» en Francesch Pelay
Briz.

«Alguns pochs, emperò, usan la e pels plurals femenins: no
creyem acertat aquest us. Encara que no sia sinó per no con-
fondre temps de verbs, cal no acceptar aquesta resurrecció de

uns quants anys ensà; si aixi no 'u fessem vindriam à parar

à una confusió tal d* indicatius y subjuntius, que ningú fóra

capàs d' entendres: confondríanse també tots los plurals de

noms mascles termenats en e en lo singular y 'Is pronoms pos-

sessius, y'ns separariam del totdel nostre bres literari lo proven-

çal que no conegué semblants terminacions (1), y tal volta la

nostra llenga pendria {si 's fes lley eixa contra-costum) una
fasomia massa afrancesada.

Los que 1' usan donan varias rahons en defenement de sa

manera d' escriure, üiuhen en primer lloch:

•Que en los segles XV y Xl•I y darrerias del XIf, se usavan

lase.»

A n £ això bi respondrem dihent, que llavors tampoch fou

regla constant y que també 's troban en los autors d' aquell

temps las dos termenacions. A mesa mes de que no 's poden

citar aquells segles com patrons de perfecció ortogràfica, com
se pot veure passant los ulls per qualsevol manuscrit ó im-
près d £ aquellas centuriàs.

(1) Ditzhom: dia, cella, autra, aquesta, la, sa, ma; et en totz los cas

plurals ditz nom: ellas, cellas, autras, aquestas, tas, sas, mas, autrat.

(Bizos de trobar de Ramon Vidal.)

Y es d' esmentar que aquesta regla 1' han seguida y respectada tanta*

quantas gramúticas catalanas han arribat a nostra» mans.
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La mateixa paraula pren devegadas diferentas formas en un

mateix capítol y fins en una mateixa plana, un cop qu' altre.

Altra de las rahons que donan es:

«.Que los femenins plurals se tenen d' escriure ab e perquè la a

del singular quan es plural sona com una a muda, devent per tant

esquivar en la pronuncia lo so de la e.

Tenim que se sustitueix una a per una e que tampocb se pot

pronunciar: llavors tan se valdria posarhi una altre lletra

qualsevol.

Y si aquesta e te de pronunciarse a muda ^perquè cambiar
1' a ab e? ^no fora mes natural dir: «Las a de fi de paraula

breu son mudas y aixis mateix las dels plurals femenins?»

^No es mes lógicb espUcar una modificació de un só de una
lletra sens alterar la forma de la mateixa, que no cambiantla

per una altre que tampoch se te de pronunciar tal com s' es-

criu? ^Perquè eixir del camp de la realitat per entrar en lo del

convencionalisme, que sempre ha estat, es y serà una ficció?

Ultima rahó que donan los enamorats de las es.

«Encara avuy dia à la montanya (no per tota) s' usan.»

Es cert: mes allà bont parlan las es dels plurals, son mes ló-

gicbs que 'Is autors que las escriuhen, donchs també usan la e

en lo singular. Aixis lo valencià diu minyone y minyones y '1

mateix fan los de Tortosa y Lleyda, hont diuben xiquete y
xiquetes.

Una observació y prou: sapigut es que també existeixen dos

classes d* o, d' obertas y de mudas. ^Com no se 'Is ocorre als

partidaris de la modificació dels plurals femenins, inventar

una nova vocal per fugir de la confusió que 'Is causa un ma-

teix signe per dos diferents sons? Se 'ns dirà tal volta que per

evitar això, ab un accent ni ha prou. Llavors 'Is respondrem

iperque no adoptan lo accent pels femenins plurals?»



— 113 —

MORT DE NERÓ,

La terra, després d' haver aguantat per espay de catorze

anys, àun príncep com Neró, à la fi vingué que feu sa deguda

justícia. Julius Vindex, qui com à propretor comandava 11a-

voras las Gaiias donà la primera senyal, aixecant la seva pro-

vincià. Los astrólechs havian ja avans predit à Neró, que

arribaria un dia en que fora despossehit de son trono: lo qual

li havia fet pronunciar aquella cèlebre frase: V artista viu

per tot Era à Nàpols quan va saber la sublevació de las

Gaiias lo dia mateix qu' havia donat mort à sa mare! Va rebre

la nova ab tanta tranquilitat é indiferència, que s
£

arrivà

à sospitar si veya ab gaudiment la ocasió de despullar per lo

dret de la guerra las mes ricas provincias del imperi. Mogut à

la fi per las freqüents é injuriosas proclamas de Vindex, va
escriure al Senat exortantli à venjar al Emperador y à la re-

pública, escusantse ab un gros mal de coll per no anarhi per-

sonalment à queixarse. Y lo que '1 va ofendre mes de tot lo

que deyan las proclamas, era que el motejessin de mal canta-

dor
,
preguntant à tothom si coneixian à algú que tingués mi-

llor veu qu' ell.

Lo seu primer afer, al preparar la espediciò contra 'Is re-

voltosos, fou lo escullir los carros pera '1 trasport de sos ins-

truments de música, no obstant com corregués la veu de que
s' havian revoltat també los altres exercit», resolgué esperar

fins à 1' endemà pera pendre un partit. Haventse despertat à

à la nit, va saber que totas las sevas guardias li havian fugit,

va saltar del llit ahont dormia y va enviar à casa tot los

amichs seus, mes no rebent resposta, se 'n va anar ab molt
poch acompauyament à cercar refugi d'algun d' ells. Totas las

portas li foren tancadas y ningú li va respondre. Llavoras se

'nva entomar à sa cambra: los centinellas havian fugit, endu-
yentse fins lo cobrellit que tapava '1 llit seu y la capsa d' or

ahont hi guardava '1 verí. Semblà que cercava un amagatall.

Phaon, son llibert, li oferí sa masiaèà quatre millasde Roma,
entre la via Salaria y la via Nomentana. Neró pujà à cavall,

8
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ab la túnica y Ms peus descalsos tal com se trovava. Duya per

abrich un vell mantó tot destenyit, lo cap cubert, un mocador
devant de la cara y per acompanyament quatre personas, en-
tre las quals se trovava Sporus. Al sortir veyent caure un
llamp, y sentint tremolar tota la terra, s' esporogui; quan va
passar per lo camp dels Pretorians, va oure sos crits; eran

imprecacions contra d' ell y llahors à Galba! Arrivat à un ca-

mí travesser, feu entomar als cavalls y caminant per entre

mig de punxas y malesas, per un cami cobert de canyas en lo

qual no pogué donar un pas mes, sinó fent estendre mantells

dessota sos peus nusos, arribà no ab poch travall al detràs de

la masia. Van obrir un forat à la paret à fi de que pogués en-

trar segretament y tot arrossegantse, així va ficarse en una

cambra en la que 's va ajeure damunt un vell matalàs, cobert

d' un pobre cobrellit.

Tots los qui 1' havian seguit li donavan pressa pera que

s' amagués lo mes prompte possible à fi de lliurarlo dels pe-

rills que corria. Va donar ordre d' obrir una fossa al seu de-

vant, de la mida del seu cos, la feu rodejar dels trossos de

marbre que van trobarse y posarhi també aprop, aiga y llenya

pera tributar los darrers honors al seu cadavre. Plorava à ca-

da ordre que anava donant y no parava may de dir: jQnina

mort per un tant gran artista! Mentres 9' estaran fent tots

aquets preparatius, va arribar una lletra pera Phaon. Neró

li va pendre de las mans y va llegir que l' Senat lo havia de-

clarat à n' ell enemich de la pàtria y 'l feya buscar pera casti-

garlo segons las antig'as lleys: va preguntar quin era aquest

càstich y li van respondre que consistia en despullar al crimi-

nal, ficarli '1 coll dins una forca y pegarli ab varas fins à ma-
tarlo. Tot espantat, agafà los punyals que se 'n havia endut y

'Is hi va probar la punta; mes desseguida los va tornar à la

veina, tot dient: «la hora fatal no ha arrivat encara.» Tan aviat

exortava à Soprus à queixarse y à plorar, com pregava à algú

que 's matés pera donarli valor pera morir. Algunas vegadas

també 's tirava en cara la seva cobardía y ell mateix se deya:

«iducli una vida vergonyosay miserable!»—y afegia en grech:—

«Això no es propi pas de Neró, no es digne d' ell: desperta!»

—

S' acostavan ja los que tenian ordre de agafarlo y quan ell
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los va sentir, tot tremolant, va pronunciar aquest vers grech:

De los lleugers corcers, sento ja 'Is seguits passos.

Y desseguida, ajudat de son segretari Épaphrodit, va clavar-
se '1 punyal al coll Va morir ab los ulls oberts y fixos, sent
objecte per lots quants lo miravan, d' horror y de feresa.

NITS D* AMOR.

Tocan dotze campanadas
en la llunya catedral:

la dama espera la cita,

no déu mancarhi '1 galan.

Fosca es la nit; mes no dista

lo sèu castell marletat.

iQue n' hi ha de cambras y cambras!
iQue n' hi dormen de vassalls!

Y es tan bona castellana,

que, à tota hora '1 sèu portal

obra als bons romeus que hi trucan

y als que d' ella han flestomat.

Alguns no gosan miraria;

altres tremolan d' esglay,

y altres la troban tan bella

com una albada de Maig.

jOh! si lo vel que 'ns 1' amaga
volgués per tothom alsar,

quants que la créuhen feresta

romandrian sos amants!

Jo trobador, à sa reixa

vaig cada nit à cantar:
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mentres tothom creu que dormo
nosaltres dos feslejam.

Com volan dolsas las horas

per dos cors enamorats,

à la claror melancólica

del cadavre del espay!

lAymía, ma tendra aymía,

que 'm triga la nit nupcial!

iquan darà el consent d' unirnos

aquell, del qui som vassalls!

Ell sap ;ay! que jo llensava

pródich los bens que 'm donà,

y sols firarte podria

de pedras falsas y estany.

Mes, si tú
:

in vols, malla a malla

arreconant d' are envant

te daré anells y arrecadas

y collarets y brillants.

Però quan los tinga crídani,

ans que me 'Is torni à jugar,

y allavors, [ay! aparia

nostre llit de marbre blanch.

Poble Nou de San Martí de Protensals.

Damas Calvet.

Iv PBOQ& mi,

En Sebastià, que li diuhan lo Tianet, es lo petit hereu del

Mas del Rabalet; aiierit com un pèsol, ros com un fil d' or, y
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bonich com un Sol, es la alegria del Mas > la diversió de

tothom.

Sa mare hi delira y 'I seu pare i' estima que mes no pot: li

diuhan que pels Reys li portaran una germana, petita, petita,

molt mes que no pas ell, que ja hi treballan à Barcelona, que

ja 1' acaban de fer y 'I noy sempre pregunta, si portan la ger-

maneta, cuan arriba la nova qu' ell sempre la vol.

Ja va vestit d' home, y porta barretina vermella, gech y

calsas de pana, armilla debions, v y espardenyas ab beta blava

qu' ell mira y remira y diu que hi va mes lleuger que cap lle-

bra: també conta y reconta 'Is botons de llautó de 1' armilla,

's treu y 's posa la barretina, y si no fos pel coll del gech que

li enseta una mica la pell, y las mànegas que li tapan las mans

aniria ell mes content ab son trajo de festa, que no pas ab sa

casaca daurada cap general.

Be te prou feina ab la baldufa que may para ú* encordillar y
llensar, mes la baldufa no balla perquè en Tianet encara no 'n

sap; però no pert la paciència y hi torna y hi torna y deixeulo

que prou ne sabrà.

La baldufa jau arreconada sota la trarauja de passar farina

y es que de la fira li han portat un fluviol, y ell sona que sona

qu' aixorda à tothom. 'L qui mes s' hi enfada es i pobre Co-

lom, qu' antich guardià de la casa, de la que n' es molt mes

vell que '1 noy no pot sofrir que '1 destorbin en sa feina que 's

dormir sempre al peu de I' escon.

Tant y tant per fi ¥ amoina, que abandona son estimat sitial

y tot roncant surt à defora y també hi va 'I noy y alli '1 mastí

vell y ple d' enteniment jugaabl' hereuetde la casa y prenab

paciència tots los improperis, perquè coneix que no hi hà ma-
lícia y sols juventut y pochs anys.

No te tan bon geni 'I Moreu, que bufant é inflant 'Is mostat-

xos ha donat una arpada al hereu que li ha fet sanguejar las

mans.

Beus aqui donchs en Tianet, que encara no ha vist '1 mon
per un forat, y lo poch que talava per la estreta escletja de

1' infantesa, tot ho veu bonich, tot hermós, tot de color de

rosa, tot es riallé, tot es ceré, blau, pur, sens broma ni boira
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ni res que li embruti la netedat del estret paissatje que s' ofe-

reix à sos ulls de noy.

De la baldufa, al fluviol, del lluviol ala pilota, de la pilota,

à las cartas: del Moreu al Masti, de la cuina al barri y de 1' era

à la cuina, passa en Sebastià de la matinada al vespre, pas-
sant de 1' una cosa à 1

;

altre, sens pena, sens anyoransa, sens

greu, sens que '1 mes petit núvol sombreiji son felis estat d'

ignoscencia.

Li parla '1 seu pare de que li comprarà un paló y farà fan-

gada: li diuban las donas qu' anirà à estudi à la vila à apen-
dre de lletra: lo del paló li agrada, lo del estudi no hi pensa
perquè encara li diuban d' aqui à un any, y un any en la edat

de 'n Tianet es espay del que no se 'n veu lo terme.

Mes 1
£

hereuet del Mas Roura, no està per baldufas ni per

pilotas, y '1 fluviol esquerdat no sona y sempre và à la eixida

y de 1' eixida torna y porta llavor de cànam, y de bon matí,

desperta y encar no es dia crida: ^que te donchs en Tianet?

^qu' es lo que tant 1' assorolla?

Te un verdum, groch com un canari, manso que li pren la

llavor de cànam dels dits, canta y xiula y en Tianet n' està

encantat. Li donaren uns cassadors, lo te dins una gavia y en

Tianet 1' estima y no pensa mes que ab lo verdum: si te aygua
ó no te aygua, si li faltarà menjar, si canta ó si no canta. De
nit.se '1 fica dins de sa cambra y de dia tot lo dia '1 contempla.

Pobre Tianet, quin dol t' espera! ^Perquè crida, perquè

plora? deyan un matí 'Is seus pares sentint los plors del noy.

Es qu' havia deixat la gavia damunt d' una taula; lo Moreu
durant la nit havia trencat los salichs y com podeu pensar va

fer cassera. Al ser '1 matí trovà «n Tianet la gavia trencada y
per terra lo cap y las plomas del verdum.

Greus llàgrimas plorà 1' hereuet del Mas Roura, per la mort

de son aurell estimat. Fou son primer afecte, fou son primer

dol.

jPobre Tianet quans te 'n esperan si passas algun temps en

lo monl

15 de Novembre d* 1872.

Joskpu d' Aroullol.
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MOS AMORS.

(Imitació d' Anacreon.)

Si pots contar las onas

y també las estrellas,

conta 'Is amors queniuhan
en mon cor de Poeta.

Cent amors conta, Musa,

per V ayrosa Figueras;

altres cent per Girona

la de torradas pedras,

la que d' hosts enemigas

ha deumat las rengleras;

per Tarragona antiga,

la que '1 mastral oreja

cent amors no hi abastan,

pus contan dos centenas,

un miler no t' oblidis

per la boyrosa Lleyda

la que lo Estiu abrusa,

la que lo Hivern congela.

^Prou? No. Per Igualada

dos mostras ben complertas,

que passi cada mostra

ben be de cinch dotzenas.

Quinze y cent mes per 1* altra

la enlayrada Manresa,

la que pot contà' 'Is cayres

de las runas mes vellas

de la hermita mes alta

qu' en Montserrat punteja.

De tantas altras vilas

per las que jo 'm daleixo

de mos amors gran nombre

ja 'Is hi pots dar à mans plenas;
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mes per quina tinch pit

de darte molta feyna

al contar dels amors

la munió mes espessa,

n' es per la meua dolsa

Barcelona la bella,

que à la bora del mar

passa jorns y serenasl

Y aixís no 'Is contis, Musa,

que pels amors d' aquesta

que 'm roba '1 cor, no hi bastan

ni ton enginy, ni ta pensa,

per mes que contar sàpigas

espurnejants estelas

onadas rondinayres,

y de isardas rouredas

las retalladas fullas

que à tot vent tremolejan.

TIRANT LO BLANCH.

Com à mostra d' estil y llenguatge de las obras que véuhen

novament la llum en la Biblioteca catalana publicada per En

Marian Aguiló, estampem eixos dos capítols del Tirant lo

blanch, segurs de que 'ns ho han d' agrahir los llegidors del

Calendari.

capítol cccxcm.

Com lembaxador de Tirant sentorna ab la resposta

del Emperador: e de la princesa.

Après pochs dies quo lembaxador hagué splicada lambaxa-

da. Lemperador dellibera que prestament deliu ras lembaxador
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de Tirant: e feu fer resposta à la letra: e embaxada d* Tirant.

Narrant ala dita letra largament lo pont: ela disposició en que

estava: e tot lo seu Imperi. E feu se venir lembaxador da-

vant: e dona li la letra: e après lo prega molt afectadament:

que ell volgués molt sovint solicilar à Tirant que fos en re-

cort delí. E que hagués compassió de la sua senectut: e de

tans pobles quistaven en perill de renegar la fe de Jesucrist: e

de tantes dones: e donzelles qui sesperaven ésser desonrades

si donchs lo divinal auxili e lo seu no havien. E molt ben ins-

truït lembaxador per la Imperial magestat licencia pres delí

besant li lo peu: e la ma: e per semblant de la Emperadriu.

Après lembaxador ana al monestir hon era la princessa. E dix

li com tenia licencia de la magestat del Emperador: e venia

asa altesa si li plahía manar alguna cosa. Respos la princessa:

e dix que tenia molt singular plaer de la sua presta partida.

Car confiava tant de la sua bondat e gentilea que faria son
poder d' fer venir prestament à Tirant per liberar los de la

gran necessitat: e perill en que staven. E pregal molt que ago
fes ab suma diligència com per art de cavalleria hi fos obligat.

E donali la letra que trametia à Tirant. E finit lo parlament
Lembaxador besa la ma a la princessa e pres son comiat. E la

princessa lo abrasa: e li feu molta honor. E molt ben certificat

lembaxador d' totes les coses de que Tirant li havia dat car-
rech recullis en la nau: e feu dar vela per complir son viatge.

Acis lexa lo libre parlar del Emperador e torna a Tirant.

CAPÍTOL ccccxxix.

Lo vot que feu lo Rey d feç per ell é per tots los altres

barons.

Acabant de parlar lo Rey de sicilià tots los altres prínceps:

e barons dreçaren les paraules lurs al Rey de Feç suplicant lo

volgués per tots parlar confermant e aprouant tot lo que per lo

Rey d' sicilià era stat dit. E posat scilenci en lo consell après
hun poch spay se leualo Rey d' feç: e dix tals paraules en sem-
blant stil. Continua speriencia de greus mals: e treballs: mol-
tes voltes demostren con se deu hom guardar d' aquelles coses

que rahonablement noure porien. E de les coses ben fetes: e
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ab deliberació: tart ve lo penediment. E per ço capità virtuós

é senyor ami no fretura replicar en les coses que per vostre

senyoria son stades ben vistes: e ben dites. Mas per tant com
per les senyories de aquests magnànims senyors per lur molta

virtut me ha volgut dar carrech que fes la resposta per tots

considerada la breuitat del temps ques mereix en retre la res-

posta als embaxadors. No vull mes dir per no tenir prolixitat:

sinó que loe: e aproue la resposta feta per la senyoria del Rey

de Sicilià qui es que serà molt ben fet que la magestat del

senyor Emperador ne sia consultada à ü que vostra senyoria

reste sens carrech: e nosaltres per ço com los fets son de gran

importància e es la fi de tot son be: o mal: en lo cual tots

nosaltres havem aparticipat e vera mercè no restaria sens

culpa. E yo ab veu de tots aquests senyors e germans meus

vos concelle que prestament hi trametàu vostra embaxada:

perquè per ço prest se puga retre resposta als embaxadors

del solda e dit Turch: e feu fi à son parlar. E lo virtuós Tirant

dix qucu posaria en execució. E axis partiren e torna caseu

en son aleujament.

f
A LA LLU NA.

No estranyes que mas miradas

te busquen, quan mor lo dia,

companya de mas vetlladas:

jm* has fèt llum tantas vegadas,

quan 1' ànima no 'u tenia!..

M' encanta, dòs dels turons,

mirar ta groguenca flama

pintant la mar de vions,

feut dins l
4 àygua saltirons

com un cabridet quan mama.
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jQu' es boních lo blau cristall

de la mar, quan tú hi fulguras!..

Cap donzella, à punt de ball,

remirantse en lo mirall

n- ha fèt may tantas posturas...

Mentres sota rica aranya*

brinda, 1' home de fortuna,

lo pobre que '1 pa s' afanya,

del llindar de sa cabanya

prega à la llum de la lluna.

Y en fe de que '1 prech del fiel

Dèu 1' acull, en sa grandesa,

que, en lo gran altar de Abel,

deixà aqueixa llàntia encesa

penjada al bell mitj del cel.

|Ay lluna!., jquàntas vegadas,

mirant ton fanal rodó,

jo he pensat en mas vetlladas:

«iQuí sab si èts una presó

d' ànimas enamoradas!..»

Perquè 'Is juraments d' amor
que £

s murmurau à 1' orella,

y que, sense fèr remor,

entran, calant foch, al cor

de la virginal donzella;

Sols la lluna es la que '1* óu,

sols la lluna es la que 'Is véu;

la noya qu' estima, prou

calla, escolta y 's conmou,

y 's conmou... sols perquè 'Is creu.

Y, si al mitj de sa jornada,

quan 1' amor al cor li crida,

una mort inesperada
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trenca 1' estam <le la vida

d' una nena enamorada;

iQuí sab si es lley de difunts,

que, en aquell trànzit cruel,

quan dos cors foren comuns,

no puga entrar 1' un al cel

fins que hi entren tots dos junts?...

Y, desprès que '1 cos s' enterra,

^quí sab si se la desterra

per càstich del seu amor,

y espera en la lluna '1 cor

que s' ha deixat en la terra!..

iQuí sab si 1' ànima plora

anyorant millor fortuna,

y, à la nit, surt à deshora

à la be. ..lla vora, vora...

del cèrcol que fà la lluna?

Y, ab lo cor aletejant,

s' està allí de centinella,

mirant, sempre, y mès mirant

si ovira, de dalt estant,

algú que *s recordi d' ella?..

Y, gelada com la neu,

quan se retira al mati,

mirantse aqueix mòn, ab greu

s' en va, dihent: «jVàlgam Dèu!

iningú 's recorda de mil....»

Jo no *u sè... mes, à la nit,

lo cert es que quan la miro,

jo 'm sento '1 cor oprimit,

s* entristeix mon esperit...

y al mirar sa llum... sospiro!..

Y aquoix sospir volador

que dret al espay s* eleva,
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crech que, des d* un mòn millor,

me '1 xucla, de dins del cor,

algun' ànima qu' es meva!..

f Fkancisco Camprodon.

Tossa, 11 d' agost de 1863.

La següent poesieta del inspirat Camprodon, fóuli demana-

da, com un recort, pèls seus amichs de La Bisbal, y la escri-

gué, improvisantla, moments avans de pendre comiat d'

aquesta vila, la primera vegada que la visità, en agost de

1865.

iDòu li pach al malaguanyat trovador!..

L' adéu a La Bisbal.

Bona vila ben volguda,

Dèu te guard';

per mon mal t' he coneguda

massa tart!..

T' abandono ab la recansa

mès cruel;

del color de la esperansa

tens lo cel...

iQue 'm doldria que no 'm dessis

un recort!..

Quan de mi no 1' obtinguessis

serè mort!

M' en allunyo ab un xich massa

de calor;

Dèu tan sols sab lo que passa

dins d' un cor!..

Los sospirs que 'I cor esquerdan,

no 'Is dich may;

los mès purs, sòn los que 's perdan

per 1' espay.
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Com filoja que s' esqueixa

bri per bri,

bocinets 1' ànima 's deiia

pèl camí.

De ma» flors de primavera,

que 1' hivern se Ia9 endú
sols me queda la derrera....,

y es per' tú.

t Francisco Camprodoh.

RECORT DE LA INFANTESA.

Per mès que brins de nèu lo temps esbulla

per mos cabells castanys,

quan vaig à Montserrat ó à Puig-l'-agulla,

no tinch mès que quatr' anys.

La sàlvia, '1 romaní, la sajolida,

ab sas fragants olors,

rejuvenintme, apar que 'm fan la crida:

*[Sòm las mateixos flors!»

L' avi, quan jo era xicb, m' hi conduhia

ab un ram à la mà:

oVès à ofrirlo d la Verge, 'm repetia,

qu' Ella 't benehirà.

Si quan èts gran, la terra l
(
atropella

y 't persegueix la sort,

quan te vejas perdut, acut d n' Ella,

y arribaràs d port.*

Y al aixecarme, ab sas dos mans de ferro,

me sostenia dret,

y estirantme, ficava dins d' un gerro

lo mèu humil ramol;

Y 'm feya dir desprès I' Ave, Maria,

y 'm besava desprès,
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y un cert perfum de cel que allí sentia,

no 1' he sentit may mès.

No sè si era del cor la pura essència

ó si era il-lusió;

llavors, era jo un àngel d' ignocencia,

y ara no sè i que sò.

Sò un pelegrí que 1' ombra necessita

perquè acaba '1 dalit,

y torna à visitar la santa ermita,

com quan era petit;

Sò un cor tot fet malbé, que solitari

arriba, cap al tart,

à respirar 1' olor del sanctuari,

y à dirli: «Dèu vos guard'h

Las amplas tombas que la terra enllosan,

me semblan llit suau;

y, fins los morts, me sembla que hi reposan

ab un somni de pau.

Y 'm ressona, al entrar, dins de 1' orella,

la veu del avi, mort:

«

—

Quan te vejas perdut, acut d n ( Ella,

y arribaràs d port.»

Jo 'Is hi diré à mos fills; no vull que acabi

aquell santíssim zel;

jo 'Is faré dur son ram, com lo mèu avi

que Dèu lo tinga al cel...

f Francisco Camprodon.

AL CAURER LAS FULLAS!.

D £ anyorament y d' enuig

jau la nina enmalaltida:
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tè en lo cor una ferida

par hont la vida li fuig.

Del vespre fins al mati,

com un fret marbre, s' esta

ab lo front sobre la mà
y '1 colze sobre M coixí.

Y es jove... mòlt jove encara,

y, no obstant, de dins del pit,

1* esperansa li ha fugit...

y... no sab hónt es ni hont paral

Se li posa als ulls un tel,

y no crech errar de gayre

si dich, que '1 mirar en 1* ayre.

busca I' esperansa al cel.

Sa cara... quasi s' ha fòs;

y al preguntarli, que lè,

respon à tothom: «No 'u sè;

tinch... una mica de tòs...*

jBon Dèul... ^Hónt van las despullas

de aqueixa tlor tan galana?

;Ja 'ns ho dirà una campana

allà... pèl càurer las fullas!..

f F. Camprodon.

{'JYamesas per En Joan Sitjar de la Bisbal.)
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